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 (1976/  15و 14)العدد  العراق في القرنين السابع والثامن
 يوسف حّبي  .األب د

تسجيل تراثنا الزاخر في شتى مجاالته وتشعباته التاريخية واألدبية "يوم فكرنا بأصدار هذه المجلة توخينا منها 
والعقائدية والفنية، ببحوث علمية مختصة. هذا أواًل. وتوخينا ثانًيا: تخطي عملية التسجيل "إلى الكشف عن الجوانب 

( ان "بين 1973ول )عام المضيئة لمعطيات حضاراتنا، مّقيمين إياها إنسانًيا". وكنا قد أضفنا في افتتاحية العدد اال
النهرين" لن تكون "متحًفا يقصدوه الزائرون الفضوليون، بقدر ما تنوي ان تغدو مصنًعا يخلق مفكرين ينصهرون في 
بوتقة الماضي الحضاري ليقدموا النفسهم وللمجموع أبعاًدا حياتية على صعيد القيم االنسانية". ووضعنا نصب 

العلمي لدى الكثيرين، ألن شعبنا مدعو لالضطالع بمسؤولية خطيرة هي تلقيح االعين هدًفا آخر هو تنشيط البحث 
الحضارات المختلفة بمصل القيم المثلى التي لحضاراته، وتسليط أضواء جديدة على مدنية العالم المعاصر بما 

 نصبه فيها من مجهود فكري وواقعي معاصر. فالتراث عظيم. 

ءة جديدة للتراث. والبد من خوض تجربة تاريخية حديثة لبنيان اإلنسان والتاريخ هو مدرسة، ولكن البد من قرا
الجديد. وليس هذه مهمة فرد أو مجلة أو مشروع جانبي، بل إنها مهمة مجموع واع ومؤسسات متكاملة تعمل بفكر 

 سام وتخطيط شامل وتنفيذ ملتزم. وهو ما نلمسه في قطرنا وأمتنا، والحمد هلل.

عراق في القرنين السابع والثامن م/ آواخر الجاهلية واألول الهجري حتى بدايات الثاني( وهذا العدد الخاص )ال
يود اإلسهام، بشكل بسيط جًدا، في عملية الكشف عن جوانب تاريخية وحضارية ال تزال غامضة أو قد أبعدها 

قدمها لنا تلك الفترة الزمن فأمست منسية. وهو تحفيز آلخرين كي يواصلوا الكشف عن الجوانب المضيئة التي ت
الزمنية المهمة، فإنها حقبة الفتح العربي االسالمي لبالدنا وبالد أخرى كثيرة، وبدء انصهار شعوب متعددة وتفاعل 
حضارات مختلفة. إنه فجر نهار مشرق سوف يدوم قروًنا بكاملها، وسيقدم حضارة رفيعة ال يزال العالم ينهل منها 

 ن؟حتى اليوم. ولم ال تتجدد اآل

كنا نتمنى لو ساهم في هذا العدد حملة اقالم آخرون لكي تأتي الموضوعات متكاملة من جميع الوجوه وتسد 
شيًئا من الفراغ الذي طالما رغب الكثيرون لو مليء بضوء جديد. فالفترة لم تبحث بعد بما يفيها حقها من دراسات 

، لفتح الباب فقط، أدرجنا هذه البحوث، ولضيق المجال ولم تحظ بتحاليل عميقة هي نتيجة قراءات جديدة لها. وإننا
ارجأنا بحوًثا لألعداد القادمة، وأجزنا النفسنا ان ننقل ما جاء في بعض الكتب والبحوث الستكمال االبواب التي 

 رأيناها ضرورية، وكنا نأمل لو تزداد...

بابرة، وهذه الثورة التي تبشر بالخير، البّد وأن هذا البلد العريق في الحضارة، وهذه األمة التي أنبتت العباقرة والج
 يكون لها دور فعال في تطوير بالدنا والعالم.


