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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــا... أمــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه

 

 داد !!ــــــــــــراق بغــــــــــــوم إحتـــــــــــــي
 
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني، 

     

 
سق(� �غ�اد عاص$ة اإلم��ا#�ر�ة الع�!�ة اإلسالم�ة لع�ة ق�ون , و�ان� وّهاجة �الع� والق�ة وال����اء 
واإلب�اع الف��6 وال;قافي والع$�اني والعل$ي واألدبي ال9�اض , ال67 ف5ح أب�ا�ا مغلقًة في م-,�ة ال+*��ة , 

 وأ#لE ما ف,ها مC ق�رات إب�5ار�ة وعل$�ة ال م?�ودة.
 

) C,-$وث$اٍن وخ C,5Jعام ألف وم Mش+ا Cم Cعلى ی� ه�الك� ,  1258\2\8سق(� �غ�اد ی�م ال;ام (
�ة ع�ف5ها ال+*��ة على م� بل أنها إح�5ق� Zة أب,ه^ , �أف\ع ج��$ة إ�ادة ج$ا�_� Cوُذ�َح أهلها ع

 العd�ر!!
 

�ة أرض�ة ت?�ل� إلى ر�ام ودخان وأشالء مh5اث�ة , تف�ح في أرجائها عف�نة jة وثقا�ج�ه�ة ع$�ان
 الn;o وال�ماء ال$�اقة �ع�وان�ة ال�ح�ش الفائقة الفl5 واإلهالك.

 
�ة , فارت�o ال+الد اإلسالم�ة مC أقdاها إلى أقdاها , وح-q إن(فأت ش$p ال��ة األr�r?ة ال�رض

 الhاس أن ال�ن�ا ق� أش�ف� على نهای5ها , وأن القارعة واقعة ال م?الة.
 

 , tعاما فق C,ة وأر!ع�ه�الك� حف,� ج�h,� خان مuسp اإلم��ا#�ر�ة ال$غ�ل�ة , وال67 عاش ث$ان
 ش� ذات زو!عة ع�وان�ة م�وعة اإلك5-اح وال�مار وال�xاب. صhع ف,ها األه�ال , ف�ان أع5ى ق�ة

 
وق�ل أن یهاج^ �غ�اد ت+ادل رسائل ال5ه�ی� وال�ع,� مع الxل�فة ال|+اسي ال$-5عd^ �ا} , وه7ه 

 مق5(فات مhها �$ا جاء في �5اب (ج�امع ال5�ار�خ لله$�اني) :
 

 ه�الك�:
ل$عان الق$� ق� ی�لغ درجة �xفي معها ن�ر ال*$p ومه$ا ت�C أس�تl ع��قة و!,l5 ذا م�o تل,� , فأن 

 ال-ا#عة.
 

l5ا في م$ل�*��l مC عل�ائl إلى أسفل �األس� , ولC أدع جrال�وار , وسأل lالفل Cم lف-�ف أن�ل 
 وسأجعل م�یl5h وأقل�$l وأراض�l #ع$ا للhار.

 
 ال$-5عd^ �ا}:

�� وال-الoوتق,�ه �ال�أ6 وال , ^ohأن ت5?_^ �ال C_$� �� ح.ك

سقطت بغداد عاصمة  
اإلمبراطورية العربية اإلسالمية  
لعدة قرون , وكانت وّهاجة  
بالعز والقوة والكبرياء  
واإلبداع الفكري والثقـافي  
والعمراني والعلمي واألدبي  
الفياض  

طت بغداد يوم الثامن من  سق
شباط عام ألف ومئتين وثماٍن  

) على  1258\2\8وخمسين (
يد هوالكو ,  
بل أنها إحترقت وذُبَح أهلها  
عن بكرة أبيهم , بأفظع جريمة  
إبادة جماعية عرفتها البشرية  
على مر العصور!!

إنطفـأت شمس الكرة األرضية  
الحقيقية , فـارتجت البالد  

إلى    اإلسالمية من أقصاها
أقصاها , وحسب الناس أن  
الدنيا قد أشرفت على نهايتها  
, وأن القـارعة واقعة ال محالة

هوالكو:
لقد فتنك حب الجاه والمال  
والعجب والغرور بالدولة  
الفـانية , بحيث لم يعد يؤثر  
فيك نصح الناصحين بالخير. 
وإن في أذنيك وقرا فـال تسمع  
نصح المشفقين , ولقد إنحرفَت  

آبائك وأجدادك ,   عن طريق
وإذن فعليك أن تكون  
مستعدا للحرب والقتال, فـإني  
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 فال ت5�ان ل?\ة وال تع75ر , إذا اس5ق� رأ�l على ال?�ب , إّن لي أل�فا مuلفة مC الف�سان وال�جالة

 وه^ م5أه��ن للق5ال , و�نه^ ل,;,�ون ال�+ار مC ماء ال+?� وق� ال?�ب وال(عان.
 

 ه�الك�:
j ث�uل^ �ع� ی n,?� , ة��l نdح الhاص?,C لق� فlh5 حq الoاه وال$ال والعqo والغ�ور �ال�ولة الفان

�الx,�. و�ن في أذن�l وق�ا فال ت-$ع نdح ال$*فق,C , ولق� إن?�فَ� عE��# C آ�ائl وأج�ادك , و�ذن 
�� �الh$ل وال�oاد , ول� ج�� س,� o� أن ت��ن م-5ع�ا لل?�ب والق5ال, فإني م5�جه إلى �غ�اد l�فعل

.^� الفلl على شاكلة أخ�� ف5لl م*,Jة هللا الع\
 

 }:ال$-5عd^ �ا
 lعلى األح�ال , إذ �ل مل C,فله أن �-أل ال$(لع lال$ل Cاس�ة  –ح5ى ه7ا العه�  –ل� غاب ع �dق

 بhي ال|+اس ودار ال-الم �غ�اد �ان� عاق�5ه وخ�$ة.
ومه$ا ق�dت^ ذوو ال-(�ة وال$ل�ك وأص?اب ال*��ة مC ال-ال#,C , فإن ه7ا ال�,� م?_^ للغا�ة , 

�امة.rوس,+قى إلى ی�م ال 
........... 

 فل�p مC ال$dل?ة أن �ف�� ال$لl �ق�d أس�ة ال|+اس,,C , فاح7ر ع,C ال-�ء مC ال�مان الغادر.
 

 ه�الك�:
 إذا �ان الxل�فة ق� أ#اع فل��xج و�ال فل,5أهq للق5ال.

 
 ال$-5عd^ �ا}: 

 �)(ال�سالة الhهائ�ة �ع� أن أ�قC �ال��ار �ع� ه��$ة ج�*ه و!�ء �غ�اد �ال-ق�M في ی� ه�الك
 إن ال$لl ق� أم� أن أ�عn إل�ه �ال�ز�� , ها أن7ا ق� ل�,� #ل+ه ف,h+غي أن �_�ن ال$لl ع�h �ل$5ه.

 
 ه�الك�:

إن ه7ا ال*�M ق� #ل�5ه وأنا على �اب ه$�ان , أما اآلن فC?h على �اب �غ�اد , وق� ثار �?� 
 ل�وات�دار وسل�$ان شاه وال�ز��).اإلض(�اب والفh5ة , ف��� أقhع ب�اح� , یh+غي أن ت�سل هuالء ال;الثة (ا

 
 ومC رسالة ه�الك� إلى الhاص� األی�!ي صاحq حلq �ع� سق�M �غ�اد:

 E?ف�ع�نا مل�ها فأبى ف , C7َر�h$ُوس5$ائة ف-اء ص+اح ال C,-$ة س5ة وخhا �غ�اد سhأما �ع�: فق� ن�ل
 عل�ه الق�ل فأخ7ناه أخ7ا و!�ال.

 
رم�ان   15)(1260-8-��14ة (ع,C جال�ت) ی�م (وق� ه�م5ه م�d الع�!�ة اإلسالم�ة في مع

�ادة ال$لl ال$\ف� س�� ال�یC ق(� ال$ع�6 , أ6 �ع� سC,5h وس5ة أشه� وس5ة أ�ام مC إح�5اق 658r� ,(
 �غ�اد.
 

 ومC ه7ه ال�سائل ی��و:

متوجه إلى بغداد بجيش  
 كالنمل والجراد

 :oالمستعصم با
(الرسالة النهائية بعد أن أيقن  
بالبوار بعد هزيمة جيشه وبدء  
بغداد بالسقوط في يد  
هوالكو)
إن الملك قد أمر أن أبعث  

يت  إليه بالوزير , ها أنذا قد لب
طلبه فينبغي أن يكون الملك  
عند كلمته

هوالكو:
إن هذا الشرط قد طلبته وأنا  
على باب همدان , أما اآلن  
فنحن على باب بغداد , وقد  
ثار بحر اإلضطراب والفتنة , 
فكيف أقنع بواحد , ينبغي أن  
ترسل هؤالء الثالثة (الدواتردار  
وسليمان شاه والوزير).

قد هزمته مصر العربية  
سالمية في معركة (عين  اإل

-8-14جالوت) يوم (
), 658رمضان   15)(1260

بقيادة الملك المظفر سيف  
الدين قطز المعزي , أي بعد  
سنتين وستة أشهر وستة أيام  
من إحتراق بغداد.

أن "الخليفة اظهر جهال بالقوى  
التي يواجهها ويحاربها , كما  
أظهر غرورا وعجزا كبيرين. 

ة هوالكو  .....فقد وصف الخليف
بالشاب الحدث المتمني قصر  
العمر...."

"يبدو أن الخليفة كان معتقدا  
حقـا بحماية إلهية له وألسرته , 
ولذلك تصرف بهذا الشكل  
اإلعتباطي , ولكنه كان واهما  
في ذلك , ودفع ثمن هذا  
الوهم حياته وعرشه وساللته  



3 

 

�$ا أ�ه� غ�ورا وع�oا ��,��C. .....فق� أن "الxل�فة ا�ه� جهال �الق�� ال5ي ی�اجهها و�?ار!ها ,  -
 وصف الxل�فة ه�الك� �ال*اب ال?�ث الh$5$ي ق�d الع$�...."

 
-  Cن �ل م�"إس5*ه� �?�ادث ال5أر�خ ل,;�� له�الك� أن بhي ال|+اس م_لل�ن �العhا�ة اإلله�ة , و

فل�p مC ال$dل?ة أن ق�dه^ �أذ�ة ال ب� أن ُ�قd^. وأن العhا�ة اإلله�ة ت?�سه وت?�س أس�ة ال|+اس: 
 �ف�� ال$لl في ق�d ال|+اس,,C , فاح7ر ع,C ال-�ء مC ال�مان الغادر".

 
"ی��و أن الxل�فة �ان مع5ق�ا حقا �?$ا�ة إله�ة له وألس�ته , ول7لl ت�dف به7ا ال*_ل اإلع5+ا#ي ,  -

 ول�hه �ان واه$ا في ذلl , ودفع ث$C ه7ا ال�ه^ ح�اته وع�شه وسالل5ه �لها".
 
رك الxل�فة �ع� ف�ات ال�ق� , أن ته�ی�ات ه�الك� في م?لها , وأن ال ش,ئ یhق7ه مC مxال+ه , "أد -

ف?اول الdلح وتل��ة ق-^ مC #ل+ات ه�الك� , ول�C ه7ا رف� وشC ال?�ب على �غ�اد والxل�فة ح5ى 
 ح5الل �غ�اد وت�م,�ها".اأوصلها إلى ن5�5oها ال?$5�ة وهي 

 
�ة , فهل نع��5 أم أن الِعَ�� ما أك;�ها , وفي ه7ه ال�سائل دروس وِع�� jة مع�$�س�اس�ة ذات �

  واإلْس5|+ار ما أقله وأن�ره؟!!

كلها

أدرك الخليفة بعد فوات  
الوقت , أن تهديدات  

في محلها , وأن ال  هوالكو  
شيئ ينقذه من مخالبه , فحاول  
الصلح وتلبية قسم من طلبات  
هوالكو , ولكن هذا رفض  
وشن الحرب على بغداد  
والخليفة حتى أوصلها إلى  
نتيجتها الحتمية وهي احتالل  
بغداد وتدميرها

في هذه الرسائل دروس وِعبر  
سياسية ذات قيمة معرفية , 

ما  فهل نعتبر أم أن الِعَبر  
أكثرها , واإلْستعبار ما أقـله  
وأندره؟!!

 إرتباط كامل النص:
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow40-091222.pdf  
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