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بيروت

ــريض ووقَـفَ عــلـــيــهــا بـــحُــكْم ا
ــــســــؤولــــيــــة مــــشــــاركــــتـه في ا
ـتقـدمة هي الـدعوة السـياسـية ا
إلى اإلنــتــفـاضــة بــصــيــغــة نـداء
صـــــدر يـــــوم  2007.9.11 أي في
مـثـل هـذه األيــام من اإلنــتـفــاضـة
قبل  12سنـة بإسم "منـبر الوحدة
الوطـنية" أو "الـقوة الثـالثة" التي
تـرأسـهــا وتـضم بـعض أصـحـاب

التجربة السياسية.
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 وكـانت تـعــقـد إجـتـمــاعـاتـهـا في
ــبـــنى حــيث مــســتـــودع أســفل ا
ستودع يسكن ما لبث أصحاب ا
أن إســـتـــردوه وجـــعـــلـــوه مـــحالً
لتـجارتـهم. وعـند قـراءة مضـمون
ـــعـــنـــون "دعــوة هـــذا الــبـــيـــان ا
لإلنــتـفــاض" وبـروحــيـة مــفـردات
نـــــهـج "اإلمـــــام عــــــلي" وأبـــــو ذر
الـــغـــفــاري وعـــمـــر بن اخلـــطــاب
ــاركــسي – ومــفـــردات الــنــهـج "ا
الـغـيـفـاري- الـلـيـنـينـي" ومـقـارنة
الـتـعـابـيــر مع مـطـالب إنـتـفـاضـة
"كــلن يــعــني كــلن" نــســتــنــتج أن
الـــرئـــيس األســـبق لـــلـــحـــكـــومــة
اللـبـنانـية الـدكـتور سـليم احلص
ـسـيـحـيـة ـتـزوج من الـسـيــدة ا ا
إبنـة ديـر القـمر لـيـلى فرعـون هو
أيـضـاً "ضمـير اإلنـتفـاضة". وألنه
ـــريض" فـــإنه األدرى " لـــبـــنــان ا
أطلق "الـدعوة لإلنتفـاض" مبكراً
وفي البيان الـذي حوى العبارات

اآلتية: 
ـواطن الــطـيـب الـبـريء. "بــإسم ا
بإسم من لم يـعد يصـبو إلى أكثر
من الـعيـش بسالم وأمـان في جو
مـن االســــتـــــقـــــرار. بــــإسـم من لم
يــطــمح أكـثــر من عــيش كـر في
ظل إقــتــصـاد مــتــدهـور وبــطــالـة
مستشريـة وهجرة متفاقمة ودَيْن
مـتعـاظم وغالء مُـسـتـفـحل. بإسم

من بـات يـفــتـقـد احلـد األدنى من
الــكـرامــة اإلنــسـانــيــة في وطـنه.
بـإسم من لم يـعـد يـطـيق الـعيش
في دولة بال سلطة وفي مجتمع
ا ال يـجمع بـ فـئاته رابط وكـأ
الـبـلـد ال يـأهـله شـعب بل قـبـائل.
بإسم من كـفـر بـاحلريـة في بـلده
إذ لم يـعـد يـسـتـشـعـر إالّ بـحـريـة
الـنــزاع عــلى الــســلــطــة وحــريـة
الــــفـــســــاد واإلفــــســـاد وحــــريـــة
الــــتــــســــيب والـالمــــســــؤولــــيـــة
والـفــوضى ال بل وحـريــة الـفــقـر
والــعــوز والـذل والــهــوان. بـإسم
مـاحكـات واألنانـيات من سـدَّت ا
الـسيـاسية في وجـهه آفاق األمل
بـغـدٍ واعـدٍ مـشـرقٍ وضـاق ذرعـاً
بـحُـكْم أمراء احلـرب وهـو يُراهن
عـلـى الـسِـلْم واإلســتـقـرار. بـإسم
من سـئم الـعيش في بـلـد أضحى
ـــســـؤول غـــيـــر مـــســؤول فـــيـه ا
والــنــائب من الــنـوائب والــوزيـر
من األوزار وأضــحى فـيـه احلُـكْم
ــقـراطــيـة عــسـفـاً حتــكـمــاً والـد
والـنــظـام فــوضى والـقــانـون من
شـريــعـة الــغـاب وال فــاصِل بـ
الـقـضـاء والـســيـاسـة والـقـاضي
الـــشـــريـف ال حتـــمـــيه نـــزاهـــته.
ويـــنـــتـــصــــر اجلـــيش في حـــرب
ضــاريـــة مع اإلرهــاب ولــيس مَن
يـدري كــيف نـشــبت احلـرب ومَن
مـوّلــهــا ومَن نــظّــمــهــا ورعــاهـا.
ـعـذب ـنــكـوب ا ـواطن ا بــإسم ا
نـدين الطـبقة الـسياسـية برمـتها
ونـدعـو إلى إنـتـفـاضـة يـسـتـعـيد
ــــــــواطـن قــــــــراره من بــــــــهــــــــا ا
مغتـصبيه...". يا حـبذا لو نسمع
هـذه األصــوات تـنــطـلق جــهـورة
مـدويـة...شفى الـله لـبنـان الوطن
من أمــراضـه وخــفف من أوجــاع
ضمـيره الـذي هـو أيضـاً "ضمـير

اإلنتفاضة".

وإقـتـصــاديـة وطـنـيــة وعـروبـيـة
مــــقـــتـــدرة وصـــحــــافي وكـــاتب
يـتـطـلع إلى إجـابـات حـول أمـور

تستوجب التوضيح والتأكيد.
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 بل إنني في مرات كثيرة وجدتُ
نفـسي أنـني أمام داعـيـة للـثورة
بــنـهج رمــوز الــزمن الــغــابـر في
الــتــاريـخ الــعـــربي ثم اإلسالمي
ـا كـتـبوا وكـيف عـاشوا. واآلن
ونـــحن مـــا زلـــنــا نـــعـــيش وهج
عـشـرة أســابـيع من اإلنـتــفـاضـة
ـا سبق الـشـعـبـية أسـتـحـضـر 
وقــالـه الــدكــتــور ســـلــيم احلص
ـــفـــردات حتـــويل الـــشـــعـــور و
ـعــانـاة إلى حـراك ال يـتـوقف بـا
الــقـلــيل من كــثـيــر قــاله في هـذا
الـشـأن مـثل "مـشــكـلـة لـبـنـان في
ـواطنة التي جتمع فقدان روح ا
الـلـبـنانـيـ عـلى الـوالء والـوفاء
لــلــوطـن الــواحــد وفي طـــغــيــان
ـذهـبـيــة والـطـائـفـيـة الـفــئـويـة ا
و"أجنـزْنـا إسـتـقاللـنـا عام 1943
وفـشـلْــنـا فـشالً ذريـعـاً في كـسْب
ـــعــانـــيــهـــا األُخــرى: احلـــريــة 
ـقـراطـية ـمـارسـة الـد تـطـويـر ا
وحتقيق اإلصالح بأبلغ معانيه
وإجنـاز الـتــنـمـيـة االقــتـصـاديـة
وجتـاوز احلـالة الـطـائـفـيـة التي
جــعــلت من الــشــعب الــلــبــنــاني
قــبــائل مــتــنــاحــرة فــاقـد اإلرادة
ـــوحـــدة في مـــواجـــهـــة شـــتى ا
الـتحـديات و"السُـنيـة السيـاسية
عـلى مـا أعهـدهـا مـرادفـة إللـتزام
وحـدة لـبـنـان اجملـتـمع والـدولـة
والـسُـنـة من الـفـئـات الـلـبـنـانـيـة
الـنادرة الـتي جتـد لـهـا حـضوراً
بشـريـاً ملـحـوظاً في احملـافـظات
الـلبـنانـية اخلـمس" و"القـول بأن
الـــتــوافق راسـخ في لــبـــنــان قــد
بـالـغة. ينـطـوي علـى شيء من ا
وفي لــبـنــان مـا يــشـبه اإلجــمـاع
عــلـى إســتــشــراء الـــعــصــبــيــات
الـفئويـة الضيـقة وإستـفحال آلة
الـفــســاد في اجملـتــمع والــدولـة"
و"سيـبقى لـبنـان مصـاباً بـفقدان
ـرض اإليدز السياسي ناعة  ا
وســـيــــبـــقى تــــالـــيـــاً مــــعـــرَّضـــاً
للتـدخالت اخلارجية في شؤونه
الداخلية ال بل خاضعاً للوصايا
األجـــنــــبــــيـــة مــــا دام فـــريــــســـة
ـذهـبـية اإلنقـسـامـات الـفـئـويـة ا
والطائفية" و"الوحدة الوطنية ال
تعني إنعزاالً عن احمليط العربي
أو إستـعـداء له بل إنـفتـاح عـليه
وتــفـاعُل إيــجـابي مـعـه". لـكن مـا
هـو الالفت أكـثـر من تـشـخـيـصه
لـألحــوال الــســائـــدة في لــبــنــان
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كثيرة هي األرقام القياسـية التي سجلها  ساسة الفشل
فـي العـراق منـذ االحـتالل األمريـكي عام  2003 بـعد أن
هـيـمـنـوا هم وأحــزابـهم الـتي تـدعي أنــهـا إسالمـيـة عـلى
أمـور الـبالد والـعبـاد فـعاثـوا في الـعـراق فسـادا وخـراباً
ودمـاراً ومن هذه األرقـام على سـبيل التـذكيـر ان العراق
في طليعة الدول األكـثر فساداً وفي مقدمة الدول األسوأ
في الــعــيـش وأولى الــدول األقل أمــانــاً وأولى الــدول في

سلحة. يليشيات واجلماعات ا عدد ا
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  وفي ذيـل الــدول الـــتي تـــراعي حـــقــوق اإلنـــســان وفي
طـلـيـعـة الـدول لـتي تـكـثر فـيـهـا الـنـفـايـات واألوساخ ومن
أسـوأ الدول في اخلـدمات الـصحـية والـتعـليـميـة  وجواز
الـسفر الـعراقي من أسوأ اجلـوازات في العالم والـقائمة
ــنــظــمـة األ تــطــول لـكـن هـذه األيــام وحــسب تــقــاريـر 
ـتـحـدة ومـنـظـمـات حـقـوق اإلنـسـان فـقـد سـجل الـعراق ا
رقماً قـياسيـا جديدا يـضيفه سـياسيـو الفشل الـى قائمة
األرقام الـقياسية الـتي حققوها وهـوان العراق أكثر دولة
ـغـيـبـ فـهـنـيـئـاً لـقـادة ـفـقـودين وا في الـعـالم فـي عـدد ا
وسـاسـة الفـشـل في هـذا االجنـاز وهذا الـرقـم القـيـاسي
اجلديـد. ان هذا الـرقم القـياسي  اجلـديد لم يـأت بسبب
عــمــلــيــات داعش ومــا قــامت به مـن جــرائم ضــد  أبــنـاء
الـشــعب الـعـراقي صـحــيح ان هـذا الـتـنـظــيم الـتـكـفـيـرى
ـغــيـبـ من أبـنـاء أضـاف أعــداداً كـبـيـرة لـلــمـفـقـودين وا
ـكونات لـكن هذه الـرقم بدأ  التـسجيل شعبـنا ومن كل ا
به مـنذ األيـام األولى لالحـتالل وكـان على  ثالثـة أقـسام
الــقـسم األول كــان مع بــدايــة االحــتالل األمــريــكي وبـدء
يـلـيـشيـات الـتـابعـة لألحـزاب الـتي دخـلت مع االحتالل ا
عمليات القتل الطائفي واالغتياالت واخلطف واالعتقاالت
وبـروز ظــاهـرة اجلـثث اجملـهـولـة الـهـويـة واسـتـمـرت هـذه
األعـمــال في أغـلب مـنــاطق الـعـراق وفـي كل احلـكـومـات
غيبـ في السجـون السرية تعـاقبة  ,والـقسم الثـاني ا ا
ـالـكي فـقــد كـشـفت مــنـظـمـات دولــيـة في زمن حـكــومـة ا
األولى عن وجـود ســجــون سـريــة تـابــعـة لــلــحـكــومـة في
ة في نـطقـة اخلضـراء وفي مبـنى االستـخبـارات القـد ا
ـثـنى ومـنـاطق أخـرى لم تـخضع الـكـاظـميـة وفي مـطـار ا
وجودين فيها نظمات الدولية ولم يعرف أعداد ا لرقابة ا
حــيث كــانت تـمــارس ضـدهم أبــشع عـمــلـيــات الـتــعـذيب

والقتل والتغييب .
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والقـسم الثالث وهـو األكثر أعداداً وهـو ذو عدة أصناف
الـصنف األول الـذي ظهـر مع بدايـة احتالل داعـش لعدد
ـــدن الــعـــراقـــيـــة حــيـث كــانـت هــذه مـن احملـــافــظـــات وا
ـواطنـ وتدفـنـهم في مقـابر الـعـصابـات تخـطف وتـقتل ا
جــمــاعــيــة كــمـا كــانـت تــعـتــقـل آالفــاً أخـرى ولـم يــعـرف
مـصيـرهم ناهـيك عن عمـليـات السـبي التي تـعرضت لـها
آالف الـعـرقيـات من مـختـلف الطـوائف ونـقلـهم من مـكان
آلخر يضـاف إليها جرائم الـتنظيم الوحشـية في سبايكر
دن وسـجن بادوش والصـقالوية والفـلوجة وغـيرها من ا
ن تـعـرضوا حـيث لم يـعـرف حـتى اآلن مصـيـر اآلالف 
لـهــذه اجلـرائم واســتـمـرت عــمـلـيــات تـغــيـيب الـعــراقـيـ
والعـراقـيات من قـبل عـصابـات داعش الى ان  حتـرير
تـطرف والـصنف الـثاني من مـدننـا من قبـضة الـتـنظـيم ا
القسم الـثالث بدأ مـع بدء عمـليات حتـرير مدنـنا من هذا
الـتـنــظـيم ووجــهت االتـهـامــات فـيه الى بـعض الــفـصـائل

نضـوية حتت عنوان احلشد الشعبي حيث  سلحة ا ا
اعتـقال وتـغييـب اآلالف من سكـان نينـوى وصالح الدين
واالنـبار واألعـداد الـهائـلة لـهـذا الصـنف كـانت خملتـطفي
الرزازة وجـرف الصـخـر بحـجة تـعاونـهم مع داعش وقد
ـئات منهم في مقابـر جماعية أو في الطب وجدت جثث ا
العدلي وال زال عشرات اآلالف منهم لم يعرف مصيرهم
حـتى اآلن ويـتهم ذووهـم وجهـات سـياسـيـة من منـاطـقهم
جــمـاعــات مـســلـحــة من احلـشــد بـعــمـلــيـات االخــتـطـاف
غيـبون في واالعتـقال والـتغـييب  والـصنف الـثالث هـم ا
سجون السليمانية وأربيل من العرب والتركمان والشبك
الـذين اعــتـقـلـتـهم الـبـيـشــمـركـة واالسـايش عـنـدمـا كـانت
مــــنـــاطــــقـــهـم حتت ســـيــــطـــرة األحــــزاب الـــكـــــــــــرديـــة

وبيشمركتها واسايشها .
ـلف هي ان احلــكـومـة ـشــكـلــة الـعـويــصـة في هــذا ا  وا
غيـب وال تعـرف شيئا الـعراقيـة لم تعرف أعـداد هؤالء ا
عن أمـاكن تـغـيـيـبـهم ولم تـسـتـطع إجـابـة مـنـظـمـة حـقـوق
اإلنـسان الدوليـة ومنظـمة حقوق اإلنـسان في العراق عن
غـيب فمن يعـرف احلقيقة اسـتفساراتهـا بصدد هؤالء ا
ـا تــعـالت بـه أصـوات ذوي اخملـتــطـفـ إذن ? ســؤال طـا
غـيب ولم يحـصلوا على أي جـواب حتى أنهم هددوا وا
بالـلجـوء الى تدويل القـضيـة بعـد ان أصابـهم اليأس من
تـســويف ومــراوغــة احلــكــومــة وأجـهــزتــهــا األمــنـيــة في
ـشـكلـة الـباهـظـة التي إجـاباتـهـا عن احلقـيـقة  فـي هذه ا
تتـعـلق بـحيـاة مـواطنـ عـراقيـ ال ذنب لـهم سـوى إنهم
كــانــوا في مــنـاطـق خــضـعـت لــسـيــطــرة داعش أو إنــهم
معـارضـون لـلعـمـلـية الـسـيـاسيـة الـعـرجاء وتـتـسـبب هذه
ـة ــؤ ــعـانــاة أهــلـهم وذويــهم ا ــعــانـاتــهم و ـشــكــلـة  ا
ـستـمرة والتي ال أمل في نـهايـتها ,والى ان حتل هذه وا
ـغيـبون ـعتـقلــــــــون وا شـكـلة  سـيبـقى اخملـطوفـون وا ا

وذووهم يعانون األمرين .
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ـعــروف بـكـارزمـيـته احملـبـوب ا
ـسـتــنـيـر اجملـتــمـعــيـة وفـكــره ا
ووطنيته العـالية بالتعاطف مع
سيحي شعبه العـراقي وليس ا
حصـرًا. فهو أب للـجميع وقدوة
ـسـيـحـيـة وغـير لـلـمـرجـعـيـات ا
ـسيحـية وعالمة وطـنية بارزة ا
في سـمـاء الـوطن ال يـخـشى في
احلق لــومـة الئم حـ يــقـتـضي
الـــظـــرف بـــقـــول كــــلـــمـــة احلق
والــعــدل واإلنــصــاف. لــقــد كـان
األجـــدر بـــغـــبـــطـــته أن يـــوصي
بــنـصب خـيــمـة مـيالد مــتـمـيـزة
وسط ساحة الشـموخ والتحدّي
والكرامة يعلوها شعار السالم
انًـا بسلمية الئكة إ وترتيـلة ا
االحـتـجـاجـات وتأكـيـدًا لـشـعار
سـاواة الذي يـنشده الـعدالـة وا
ــســيـحــيـون اجلـمــيع ومــنـهم ا
ـكــوّنـات األصـيـلـة في وسـائـر ا
البالد الصغيرة منها والكبيرة
ومــنـاصــرةً حلـقــوق احملـتــجـ
نـتفض والـثوار ضدّ الظلم وا

والفساد.  
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عـــتـــبي الـــيــــوم كـــمـــا بـــاألمس
الـقـريب عـلى رئـاسـة الـكـنـيـسة

يالد مـخـلّص األكـوان بـحسب
ـسـيـحيـة الـتي تـرفع الـعـقـيـدة ا
ـسالم "اجملد لله الئكة ا نشـيد ا
في األعالي وعلى األرض السالم
ــســرّة الـصــاحلـة وفي الــنـاس ا

لبني البشر".  
برّر من هنـا فإنّ االرجتال غـير ا
من جــانب غـــبــطــة الـــبــطــريــرك
الـكــارديـنــال لـويس ســاكـو هـذه
السنـة بإلـغاء التـقاليـد الكنـسية
يالد ـناسـبة أعـياد ا الشرقـية 
وراس الـــــســـــنـــــة من قـــــداديس
وصلوات ورموز طـقوسية باسم
كنائس الـعراق من دون تفويض
واضــح مـن بــــــــــــاقـي رؤســـــــــــاء
الـكنائس الـشقيـقة ليس مـقبوالً
وإنْ جاء بـحجة مسـايرة الظرف
والــتــعـاطف مع مــحــنـة الــعـراق
. ومع تـقديـري بكون والـعراقـي
ــوفّق هـــذا جــاء اإلعـالن غــيـــر ا
بنـاء على استـشارة أو تدخّل أو
نــصـــيــحـــة من جــهـــات أمــنـــيــة
داخـلـية غـيـر رصيـنـة بـالغت في
حتـــذيـــراتــهـــا إالّ أنّ الـــرضــوخ
ـــثل هـــذه بـــهــــذه الـــبـــســـاطــــة 
الــتــحــذيــرات الــهــزيــلــة لم يــكن
مـتــوقـعًــا من غــبـطــة بـطــريـكــنـا

الـكلـدانيـة بالـدرجة األولى التي
تـتولى زمام تـقد تنـازالت غير
ـتــأزم الـذي مـقــبــولـة لــلـواقـع ا
ـسيـحيـ مـنذ عـقود يـحاصـر ا
مظلمة ليـكونوا دومًا ضحية ما
يجـري بسبب األحداث الـسلبية
الــــتي شــــهــــدتـــهــــا ومــــا تـــزال
تشهدها البالد من دون إنصاف

وال هوادة. 
فـمطابخ الـسياسـة النتـنة وغير
الــنــزيــهــة تــواصل الــيــوم كــمـا
بــاألمس الــقــريب إبــراز رائــحـة
الفساد بكلّ اشكاله مزيدًا عليه
حــرمــانَ أهل الــبالد األصــلــيـ
تـجذريـن بعـمر الـتاريخ ألكـثر ا
من ســـــبـــــعـــــة آالف ســــنـــــة من
االحــتـــفــال بــتـــقــالــيـــدهم الــتي
اعـتادوا عـلـيهـا منـذ مـيالد طفل

غارة في بيت حلم.  ا
ـــــــؤسـف أن يــــــعـــــــتــــــاد ومن ا
ـسيـحيـون صاغريـن على مثل ا
هذه الـتنازالت خـاصة في عراق
ما بعـد الغزو األحمق في 2003
كمـا حـصل فـيمـا قـبلـهـا حيـنـما
كـانت قــيـادات كــنـســيـة هــزيـلـة
"تــتـبـرمك" وتــعـلن عن مـبـادرات
خـائبـة بإلـغـاء منـاسبـات دينـية
"طـقوسـيـة" متـجـذرة في تـقالـيد
الـكـنــائس الـشـرقـيـة الـرسـولـيـة
الـعــريـقــة تـمـامًــا كـمــا يـحـصل
الــيــوم بــإلــغــاء قــداديـس لــيــلـة
الـعــيـد ومــثـلــهـا حــفـلــة شـعــلـة

عروفة.  يالد ا ا
فــهل شــهــدنــا اتــخــاذ أديـان أو
مــــذاهـب أخــــرى في اجملــــتــــمع
العراقي مبادرات من هذا النوع
بـــإلـــغـــاء طـــقـــوس عـــيـــديــة أو
صلوات أو ابـتهاالت في ظروفٍ
مــــشــــابـــــهــــة? إنّ احــــتــــفــــاالت
ـنــاسـبــة أعـيـاد ــسـيــحـيــ  ا
ــيالد ورأس الــسـنــة ال تـخـرج ا
عن كونها طقوسًا محض دينية
وتقالـيد كنـسية بـعمر الـكنائس
الـرســولــيـة الــشـرقــيـة ولــيـست
احــتــفــالــيـــة تــرفــيــهــيــة زائــدة
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بغداد

عـتاد. واألمرّ من وخارجـة عن ا
هـذا أنّ الـكـنيـسـة الـكلـدانـيـة قد
اعـتادت النـطق باسم مسـيحيّي
الـعراق بـالرغم من كـونهـا جزءًا
مـن هــــذه األخــــيـــــرة ولــــيــــست
سـيّـدتَـهـا ووصـيـة علـيـهـا وذلك
بـحجـة تشـكيل أتـباعـها غـالبـية

سيحي.  الشعب ا
في حــ أنّ مــسـيــحــيّي شــمـال
الـعـراق الـذين يـشـكـلـون قـاعـدة
الـكــنـيـسـة الــكـلـدانــيـة يُـؤثـرون
تــعــدادَهم ضــمن عِــرق الـشــعب
الــكــردي قــبل أن يــرفــعــوا رايـة
ـــســــيـــحـــيـــة ثم الـــصــــلـــيب وا
الــكـــلــدانــيــة. فـي األقلّ هــذا مــا
رشـح مـن أفــــــواه قـــــــادة هــــــذه
الكنيسة وأتباعها في مناسبات
عـــــديــــدة. وذات الــــشـيء لــــيس
غريبًا في هذه األيام العصيبة. 
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حتـــيـــتي ومـــحـــبــتـي وتــهـــانيّ
الــصــادقــة لــرئــيس الــكــنــيــسـة
ـناسـبـة عيـد ميالد الـكلـدانـية 
ســيّـد الـبـشـر ومـخـلّص األكـوان
ــسـيــحـيـة بـحــسب الـعــقـيـدة ا
ـولود في مـذود بـسيط الطـفل ا
قـبل أكــثـر مـن ألـفي عــام عالمـة
مضيئة على تواضعه وبساطته
وأخـــذه صـــــــــــورة طــــبـــيـــعـــة

البشر. 
ولـغـبـطــته مـنّي مـواطـنًـا أمـيـنًـا
وأخًــا صـغــيـرًا وصــديـقًــا وفـيًّـا
وزمـيالً سـابـقًـا كلّ كلـمـة طـيـبة
ومــؤازرة مـيــدانــيــة وكـنــســيـة.
وهـــذه دعــوة مـــلـــحـــة كــمـــا في
سـابقـاتهـا لـغبـطته بـاستـشارة
رؤســاء بـــاقي كـــنــائـس الــوطن
مستـقبالً حل تفـويضه رسميًا
النطق باسمها جميعًا وهذا ما
دعونـا إلـيه مرارًا وتـكـرارًا ح
توفـر الظروف وتصـافي النيات

وعقد اإلرادات
 فــمــا سـبّــبه إعالن غــبــطـته من
لــــــغـطٍ في أوســــــاط الــــــشــــــعب
ــســيــحــيـ الــعــراقي عــامـة وا

بـــصـــورة خـــاصـــة ومَن يـــعـــني
ألمـــرهـم في الــــداخل واخلـــارج
ـيالد بـإلـغـاء احـتـفـاالت أعـيـاد ا
هـــذه الـــســـنـــة ومـــنـــهـــا إقـــامــة
الـقداديس والـصلوات الـطقـسية
بـحــجج وتـبــريـرات وحتــذيـرات
صـادرة من جـهـات غـيـر رصـيـنة
أو مــقــربــ أمــنــيــ بــتــحــديـد
تـنقالته وزيـاراته لم يكن مـوفقًا
من وجـهـة نظـري. ولـو اسـتـشار
أهل الـعــلم والـدرايـة واحلـرص
ـــــشــــيــــريـن إلــــيه لــــكــــنـتُ من ا
ــنـــتــفـــضــ بــاالحـــتــفـــال مح ا
واحملــتـجـ في سـاحـة الـكـرامـة
والـشـمـوخ هو أو وكـيـلُه أو مَن
ـسـيـحـية ـهـمة ا يـنسّـبُه لـهـذه ا

الوطنية.
 وإنّـي مُـــزيـــد عـــلـــيه مـــحـــبـــتي
ــــا فــــيه مـن قـــوّة واحــــتــــرامي 
كــارزمــاتــيــة شـعــبــيــة ومن حب
وتـقديـر وسط اجملـتـمع الـعراقي
ؤازرة حلـقوق نتـيـجة مـواقـفه ا
الـــشــــعب كلّ الـــشــــعب وجـــرأته
الـشـخـصيـة في تـبـيـان التـحـرير
والـتحـرّر والـتـأوين في العـقـيدة
الالهوتـية وإبراز الفـكر الوطني
نـاسبة ـستنـير  واالجـتماعي ا

وبدون مناسبة.
تهاني القلبية لكلّ شعب العراق
ـناسـبة ظـلـوم بهـذه ا الـطيـب ا
ونـحن نــشــهــد صـدق مــشــاعـره
وتـعـاطـفه مع مــسـيـحـيّي الـبالد
ــرابــضــ الــصــامــدين أو مـن ا
ـهــجّـرين الـذين ـهـاجــرين أو ا ا
عــرفـــوهم شـــعـــلـــة مـــتــقـــدة في
الـوطــنـيـة واحلـمــاسـة واجلـدّيـة

واإلخالص في العمل. 
فـذكريـات األمس الـطـيبـة لـشعب
مـتـكـافل مــتـآزر مـحبّ ال تـنـتـهي
ولن تــنــتـهـي بل سـتــبــقى مـدى
األزمـان في ذاكــرة كلّ الــطـيــبـ
احملـــبــ لـــلـــوطن وألهـــله. ومــا
ـوعـود الـنـصـر الـقـادم والـفـرَج ا
إالّ من عنـد الله بجهـود الغيارى

وحسن النيات.

بغداد في  23كانون أول 2019
مع عـيــشـنـا األيــام األخـيـرة من
الـــســـنــة الـــقــائـــمــة  2019بــكلّ
ــرّة جتـــلـــيــاتـــهـــا احلــلـــوة وا
وحتــديـاتـهــا الـكـثــيـرة وآالمـهـا
الـفـظـيـعـة وخـيـبـاتـهـا الـعـديـدة
وخــــســــائــــرهـــا اجلــــســــيــــمـــة
وإشـــكــالــيـــاتــهـــا الــعــقـــائــديــة
والـوطـنـيـة واالجـتـمـاعـيـة يـقع
سـيحـيون مـرة أخرى ضـحية ا
أخـطــاء سـاســة الــبالد وسـراق
ــال الــعــام ولــصــوص الــلــيل ا
والــنــهــار وأدوات الـــقــتل عــلى
أيدي جمـاعات مسـلحـة منفـلتة
غـيــر مـنـظـبــطـة تـأبى إالّ فـرض
أجــنـداتــهـا عــلى واقع الــشـارع
الــعـراقي الـوطـنيّ الـثـائـر الـذي
يـغلي على صـفيح من نـار وفكر
ـــكــــر والــــتـــســــويف يـــرفـض ا
ـماطلة بـفعل الشـرّ والشنار. وا
ــنــطق واإلرادة لــكنّ الـــعــقل وا
ـكـنـهـا الـرضـوخ ـسـتـقـلّـة ال  ا
لـهـذه جـمــيـعًـا بـإلــغـاء طـقـوس
رمزيـة كنـسيـة شرقـية عـريقة ال
تـــــتــــضـــــمن ســـــوى صــــلــــوات
وابـتـهـاالت وتـراتـيل تـمـجّد رب
الـــســــمـــاء واألرض وتـــبــــتـــهج

تـــتـــخـــذ الــزعـــامـــات احلـــزبـــيــة
ـــرجـــعــيـــات عــلـى أنــواعـــهــا وا
واقف وبناء الـعالقات. لم يهنأ ا
سـلـيم احلـص طـويالً في تـرؤس
احلـكـومـة غـيـر مـرة وال ندري إن
كـان ســيــمــارس دوراً إصالحــيـاً
يــتـــنــاسب مع خـالصــة مــا بــات
حاضراً في باله لو قُيض للوالية
الرئـاسيـة أن تطول. لـكنه عوَّض
تـأديـة ذلك الـدور بـصـفـة مـواطن
رئـــيس حـــكــومـــة ســـابق وجــاء
الـتعـويض من خالل أحاديث مع
زوار إنــحـســر عـددهم بــعـدمـا لم
يـــعــــد رئـــيــــســـاً لــــلـــحــــكـــومـــة
وتـــصـــريـــحـــات يـــدلي بـــهـــا في
مــنـاســبـات أو من خـالل مـقـاالت
يــكــتــبـهــا في صــحف لــبــنــانــيـة
وخـليجـية. ومـنذ اللـحظة األُولى
نـصب الرسـمي رئـيساً لـتولـيه ا
لـلـحـكـومـة إرتـأى الـنأي عـن رغد
الـعـيش في "فـيـلال" شـيـدهـا على
قـطـعـة أرض في ضـاحـيـة قـريـبة
ا جـناه من عمله من العـاصمة 
في الـكـويت ولم يـسـكـنـهـا سوى
خالل سنـتيْن من احلرب األهـلية
وفـــــضَّـل الـــــعــــــيش فـي شـــــقـــــة
مــتــواضــعــة مـن مــبــنى ســكــني
عــادي في حـي شــعـبـي بـيــروتي
ـا إستـقبل في (عـائشـة بكـار) طا
شقـة بجـانبـها خـصَّصـها مـكتـباً
له مـــســـؤولـــ وســفـــراء عـــربــاً
وأجـانب وقـيادات حـزبيـة وبذلك
رأى فــيه الــنــاس رمـزاً لــنــظــافـة
الـــــكف وبــــات عـــــامــــة الــــنــــاس
يـذكـرونه بـاخلـيـر كـلـمـا إشـتـدت
األزمـــة احلــكــومـــيــة في لـــبــنــان
ويـربطـون إسـمه بـصفـة "ضـمـير
لبـنان". ومن جانـبه كان في غاية
راحـــة الـــبــــال ألنه وفي عــــيـــشه
الـبـســيط الـذي إرتـضـاه كـان إذا
جاز الـقول يسـتحضـر ما عايشه
كــمـــســؤول ومــا وقف عـــلــيه من
ــا ســيــاســـات وســلــوكــيــات طــا
تـراكـمت وإنـتـهت فـسـاداً ونـهـبـاً
بادىء لـلمـال العـام ومتـاجرة بـا
وإرتـهـانـاً إلى غـيـر. وهـو في مـا
كــتــبه ومــا صـرح بـه ومـا أدرجه
في بيان يبـدو كما لو أنه الباد
قــبل حـــوالى عــقـــديْن من الــزمن
بـالترويج فـالتبشـير باإلنـتفاضة
الـشـعـبيـة الـتي مـا زال زيـتـها لم
يـنـضب وبــالـتـالي فــإن الـشـعـلـة
عــلى ضــيـائـهــا تـبــشـر بــاخلـيـر.
ـا سـمـعتُ مـنه الـكـثـير في ولـطـا
هــذا الــشــأن بــحُـكْـم اجلـيــرة في
مـبـنى واحد ولـقـاءات معه يـكون
الكالم فـيها عـبارة عن جولة أفق
بــــ مـــرجــــعــــيــــة ســـيــــاســــيـــة

صارف على مدى الرقابة عـلى ا
خـمس ســنـوات أمــكـنه خاللــهـا
ضاعفات الناشئة عن معاجلة ا
ــصــرف ســقـــوط "بــنك إنــتــرا" ا
األهم في اخلـمــسـيـنـات وبـعض
ـصرفية السـتينـات في احلياة ا
الـلــبـنــانـيــة ذلك أن هـذا الــبـنك
الـــذي عُــرف " ?أمـــبـــراطـــوريــة
يــوسـف بـيــدس "بــات جــزءاً من
سارب الرسمـية والشعبية في ا
آن. بـل إن يـــــــوسـف بـــــــيـــــــدس
صـرفي الـفلـسطـيـني حقق في ا
لـبــنـان زعـامــة ذات تـأثــيـر فـوق
زعامات سياسية لبنانية تكررت
بـعـد ذلك من خالل زعـامـة يـاسر
عـرفـات. وفي احلـالـتـيْن تـهـاوت
تــلك الــزعـامــة. بــدايـة بــســقـوط
ـــا إســقـــاط أمـــبــراطـــوريــة ور
بــيـــدس الــذي جـــرى تــرحـــيــله
فإنهاء أمبـراطورية عرفات التي
عُرفت " ?دولة الـفـاكـهـاني" مـقر
الوجـود الفلـسطيـني في بيروت
الـســبــعــيــنــات كـمــا في الــزمن
الــــراهن "دولـــــة الــــضـــــاحــــيــــة
اجلـنــوبـيـة" مــقـر زعــامـة األمـ

العام حزب الله حسن نصرالله.
WO dB  ‰«uŠ«

إحــاطـة الــدكـتـور ســلـيم احلص
ــــــصـــــــرفــــــيــــــة بــــــاألحـــــــوال ا
واخلـلــيـجــيـة- الــدولـيــة وكـذلك
وقـــــوفـه عــــلـى أوضـــــاع غـــــيــــر
مـكشـوف عنهـا من خالل ترؤسه
ـنـبـثـقة جلـنـة اخلـبـراء الـعـرب ا
عن اجلامـعـة العـربـية هـيأت له
مـا لـم يـتــهـيـأ لــغـيــره من الـذين
شـــــغــــلــــوا مـــــنــــصـب رئــــاســــة
ـا مــعــنـاه إنه احلـكــومــة.. أي 
بات على دراية بـالقليل الصالح
والكـثير الطـالح من نظام احلُكْم
ومؤسسات الـدولة وكيف يسلك
الــفـــســاد من دون رادع لـه كــمــا
كيف هي حال القـضاء والقضاة
ودهاليـز السلطات الـعدلية. هذا
إلـى الـــوقـــوف عــــلى مـــفــــاتـــيح
اإلرتـبــاطــات الـتي فـي ضـوئــهـا

طوى رئـيس احلكـومة الـلبـنانـية
األســبق الــدكـتــور ســلـيم احلص
يـــوم اجلــمـــعــة  20 ديـــســمـــبــر/
كــــــانـــــون األول  2019 عــــــقـــــده
الثمانيني وبـدأ العقد التسعيني
غـيـر مـشـارك بـاحليـويـة الـفـكـرية
والنصح باإلنتفاضة التي عندما
بـدأت يـوم  17أكـتــوبـر/ تــشـرين
األول  2019 كـــــــــــــــان فـي وضـع
صــحي دقــيق إســتــوجب الحــقــاً
مـــعــاجلــة جـــراحــيــة وإقـــتــســام
اإلقامة على سريريْن أحدهما في
ــتــواضــعــة واآلخــر في شــقــته ا
مـسـتـشـفـى اجلـامـعـة األمـريـكـيـة
يالزمه احلـفـيـد الـطـبـيب "سـلـيم"
شاركة من وحيدته وداد. وعدم ا
في اإلنـتـفاضـة مـتـابعـة ونـصـحاً
لرمـوز الـنُخَـب وتسـجـيل مواقف
عــبْــر الـــصــحف والــفــضــائــيــات
جتـعــله ال يــواكب نــتــاج شـتالت
غــرســهــا قـبـل سـنــوات في حــقل
الـدولـة اجملـدب كـونه وهـو الذي
جــاء إلى رئـــاســة احلــكــومــة من
جتـربـة مـصـرفـيـة ثـريـة وإحـاطـة
بـالــســلــبــيــات الــتي يــراهـا دون
اآلخـــرين وبــالـــعـــ اجملــردة من
الية في يقف على رأس احلـالة ا
الــــدولـــة ونــــعــــني بــــذلك حــــاكم
ركـزي ومَـن هو عـلى ـصـرف ا ا
الي اخلليجي - دراية بالوضع ا
حـــيـث عـــمل مـــســــتـــشـــاراً لـــدى
الـصــنـدوق الــكـويــتي لـلــتـنــمـيـة
االقـتـصـاديـة-. والـرؤيـة الـدولـية
الـية في العالم -حيث لألحوال ا
شــــغل رئــــاســـــة مــــجــــلس إدارة
ــــصـــــرف الـــــعــــربـي والــــدولي ا
لإلســتـــثــمــار فـي بــاريس-. ومِن
قبل أن يـخـتـاره اليـاس سـركيس
(الــــذي شــــغـل مــــنــــصـب حــــاكم
ـركـزي قـبْل أن يـولوه ـصـرف ا ا
رئـيــســاً لـلــجـمــهــوريـة في أكــثـر
الــســنــوات تــعــقــيـداً فـي احلـرب
األهـلـيــة) إلى جـانـبه كـان أحـاط
ـصرفـية في بكل خـفايـا احلـالة ا
لــبــنــان مـن خالل تــرؤسه جلــنــة
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