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تــريــد مـنـي ان اكـتـب عن سـتــة اآلف لــوحــة ..اتـدري انك
صانع الـلوحـات بآالفـها الـستـة ومعـها زيـادات مع العـمر
ديـد ونحن جنـرجر اذيـال العمـر بخـطوات سـريعـة نحو ا
حــافـاتـهـا االخــيـرة.أتـدري انك مــيـزان احلـكـمــة في بـيـئـة
فـقـدت االوزان اوزانـهـا فـلم تـعـد تـعـرف وزن الـثـقـيل من

اخلفيف وال متوسط ودون الثقيل.
ليتنا نحن اهل الكلم نقتدي بشرائع اهل اللكم فتكون لنا
قواعـد فال ينـازل اخلفـيف ثقـيلـنا وال الـريشـة تصـارع ما
فــوق اوزانـهـا لـقــد وجـدت حـلـبــة الـلـكم قــواعـد اخالقـيـة
تـهـتـدي بـها ولـيس لـنـا نـحن اهل حـلـبـة الـكالم مـثل هذه

القواعد.
اجل قـد يـخـتـفي الضـمـيـر الـفـردي من رأس انـسـان لكن
الـضمـيـر اجلـماعي يـبـقى هـو احلي واحلـكم فاذا ذهـبـنا
الى هذا الوجدان فـسنعرف اي مكـان واية مكانـة حتتلها
(الزمـان) في وجدان الـعراقـي وانت ومن مـعك صاحب
يزان. وامـامك مثـقال ذرة ال يزيـد وال ينقص.انت  –ابا ا
رنا  –ونـدى والعـاملـون معـكـما تـشكـلـون ما بـقي لبـغداد
من ارث صحفي وكنتم جديرين بحفظ هذا االرث وحمله
من جـيل الى جـيل حتى بـدت انـحـناءة تـظـهر عـلى ظـهرك

من ثقل االمانة.
ونـحن كـمـا قـال سـيـد احلـرف الـعـربي ابـو

الفرات:
نحن اجلبابرةُ االعلون يَرَهَبُنا

        اذ يُرهق الناس فرعون وجبارُ
عن كل حرفٍ دفعنا فديةً فدحت 

          لو كان للحقِ ميزان واسعارُ
عــسى ان حتل ذكــرى االالف الــســتـة
ؤسـسة القـادمة وانت تـقود هـذه ا

فيما نحن في غياهب الزمان.
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فـي كل األزمنـة سـيـبقى هـنـاك من يـجـلس على
ـقـاهي االريـكـة ومـقـاعـد الـقـطـارات في زوايـا ا
لـــيـــغــطـي رأسه بــجـــريـــدة فال تـــرى اال بــعض
اطـراف أصابعه. لتخمن من يجلس خلفها وقد
غـــدت مـــثل ســـتـــائــر تـــعـــزله عن الـــضـــوضــاء
والــثــرثــرة والـنــمــيـمــة وســيــأتي من يــقـول انك
ــرات الــتي رأيت فــيــهــا صــحــفــا تــذكــرنـي بــا
ـــوائـــد وأخــرى تـــمـــسح بـــهــا تـــرصف عـــلى ا
الـقيعان ال بل ان الناس حـ يهرعون الى جثة
مـــلــقــاة عــلى األرض ويــبـــحــثــون عن شيء مــا
يـغـطون به.. لن يـجدوا عـنـدئذ غـير جـريدة.. لم
تـكن صلتهم بهـا ان يقرأوها وحسب اليس في
كـل هذا ما يدل على ان اجلريدة ما تزال جزءا

شـهد اليومي لـإلنسان وانها في مـن منشآت ا
كـل هذه الـدقـائق ضـيف يومـي مألـوف مـتداول
وسـتسـتمـر كذلك مادامـت ثمة عـيون تـقرأ وايد
تـشرع صفحاتـها وكأنها تفـرد اشرعة البحر..
ثـم تدعكهـا وترمي بهـا في الفضـاء.. وبعد هذا
تـسـألـني هل مـا زال لـلـجـريـدة دور او ال يـكفي
ـاذا هـذه اجلـريدة وفي مـا لـديـنـا من صـحف? 
هـــذا الــوقـت بــالـــذات والى أي مــدى تـــريــد ان
تــمــضي وإزاء هــذا الـتــســاؤل وانــني ال اتـردد
حلـظـة في الـبـوح بـان هذه اجلـريـدة تـولـد حتى
حتـيـا زمـنـا طـويال وطـويال جـدا فـهي ال تـقـترن
بــحــاجــة ظـرفــيــة عــابـرة ولــيــست من مــخـاض
االحـالم القـتيـلـة.. ومن يعـرفنـا يـدرك تمـاما ان

احـالمنـا لم تـكن يـومـا بال اقـدام حتـمـلـهـا فوق
االرض لـم يبق للصحافة اال ان تكون صحافة.
سـقطت جرائد االيديولوجيا واوراق الشعارات
ـــنــابــر وبـــقــيت احلـــاجــة الى ونـــزل مــعـــتــلــو ا
ــعــلـومــات الــصـحــيــحـة الــتي ال تــتــحـرج في ا
ـعلـومـة تـتكـون شـرعـية الـظـهـور وحيـال هـذه ا
الـفكرة ونزعـتها في االجتـهاد.. واذا كان هناك
مـن طموح لهذه اجلريدة فهو ان تكون صحافة
مــعــلــومــات قــبـل ان تــكــون صــحــافــة تــنــظــيـر
واســتـطـراد ودوران فـي االحـراش الن الـقـار
ـــا يـــكــــفي من الـــنـــظـــريـــات الـــعــــربي اتـــخم 
ــعـلــومـات واالفــتــراضـات ومــازال مــتـعــطـشــا 
صــحـيـحـة وكــامـلـة تـقــلل عـلى األقل من درجـة

ـعـاني شــغـفه بـالــبـحث مـا بــ الـسـطــور عن ا
تقطعة من احلقائق.. صحافة تقاوم واالجزاء ا
الـتـأويل وحتل الـتـصريح بـديال عـنه ثم تـتـحمل
ـعلومـة اثما تـبعـاته بعد ان غـدا اإلفصاح عن ا
. ثـمة رأيـان يرى حتـاسب عـليه بـعض الـقوانـ
األول ان مــا لـديـنـا مـن الـصـحف يـكــفـيـنـا وان
ـتـلـق مـحـاصـرون بقـدر هـائل من الـضـجيج ا
ـنـابر اإلعـالمي ومن االجـدر تقـلـيل عـدد هـذه ا
وحــشـد إمـكــانـاتـهــا في مـنــافـذ اقل عـددا. في
حـ يرى الثاني ان هـناك متسـعا كبيـرا ينتظر
مـن يأتي لـيـشغـله فـيضـيف كـلمـة جـديدة ولـونا
رة ا رؤيـة مبتـكرة أيضـا. وفي هذه ا اخـر ور
كـــان قــرار اصــدار هــذه اجلــريــدة مــشــفــوعــا

ـنـطـق الـرأي الثـانـي الـذي يـرى ان ال جـريدة
مـثل سـواهـا وان ال واحـدة تـعـوض عن غـيـرها
ــكـان كــبـيـر ويــتـسع لــكـثــيـرين ســيـأتـون وان ا
الحـتالل مـقاعـد فـيه وهذا مـا نفـعـله.هذا الـعدد
مـن الـزمـان هـو األول بـعـد ســلـسـلـة من اعـداد
الـصفر التي ساعدتنا على تأمل مالمحنا وكنا
ـرآة اول مرة ثـم يسـعى كـمـن يرى وجـهه فـي ا
بـــعــد ذلك الـى حتــســ مـــرآه بــعـــد ان تــكــون
اجلـريدة قد فتـحت قلبهـا وعقول العامـل فيها
لـقـبـول اراء االخـرين بـقـدر من الـتـواضـع وقدر
اعــلى من الـثـقــة واالطـمـئـنـان.ســيـعـود مع هـذه
اجلـريدة كتاب غابوا ليعيدوا معهم واليهم قراء
غــابـوا أيـضـا وسـتـتــسع الـصـفـحـات الصـوات

جـديـدة تخـرج من محـليـاتهـا احملدودة
الـى افق رحب تتـيـحه واحـدة أخرى
جــديـدة من صـحف الـعـرب الـدولـيـة
وســيـدرك الــذين تـكـســرت اقالمـهم
بــعـضـا مـن الـزمن انـهم لـم يـكـونـوا
مـن مخلفات احلروب والنكسات بل
هـم اشبه بالعنقاء التي تنفض عنها
الــرمــاد لـتــحـيــا في احــتـراقــهـا من
جـــديـــد. بـــعـــد ذلك ال تـــطـــلق في

وجـهـي ذلك الـتـساؤل
ــــلـــحـــاح جـــريـــدة ا
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ــهم ان تـصـدر صــحـيــفـة لـتــكـون رقـمــاً يـضـاف لـيس ا
الكــداس من الـصـحف  مــثـلـمـا لـيـس مـفـاجـأة ان نـرى
يوميا عناوين خبرية حتتل النظر و تنشر اخبارا ووقائع
و مـــقــاالت وتــعـــلــيــقـــات  فــنــحـن في زمن الــفـــيــضــان
فبرك علومـاتي الذي ينهـمر علينـا بالغث والسـم و ا ا

واحلقيقي و اخملتلق والواقعي .
صـحـيـفـة (الزمـان) شـذت عن الـقـاعـدة اقولـهـا عن بـيـنة
وانــا احـد كــتــابـهــا مــنـذ بــواكــيــر صـدورهــا في لــنـدن
كـصـحـيـفـة تـوفـر للـرأي احلـر هـامـشـا رحـبـا  و تـعطي
لـلـفـكـر االخـر مـسـاحـة تـنـفس واسـعـة و ال تـتعـسف وال
تــتــضــايق من االخــــــتـالف في الــرأي مــهــمــا بــلغ ذلك

قاسيا.
قاالت انا شخصيا شاركت في الكتـابة فيها بعشرات ا
التي كانت غـالبا ما تـفضح النـظام الدكتـاتوري السابق
وتـشرح يـومـيات الـقضـيـة العـراقـية والـقضـيـة الكـوردية
ويـنــسـحب ذلك عــلى اعــمـدة الــرأي الـتي نــشـرتــهـا في
الـســنـوات االخـيـرة ولم اشـعـر يــومـا ان مـقـالي تـعـرض
لالخـتـصــار او الـقـطع او الي صـيـغـة من االنـتـقـاص او
التضـييق .(الزمان) صـحيفـة لم تلد لتـتوقف ولم تصدر
لكي تغرب بعـد ح لذلك استمرت في الـعطاء واعتبرت
بـحق من الـصـحف التي ال تـتـثـاءب . هي لـيست تـولـيـفا
وجمعا لالخبار فحسب  بل صحيفة رأي بامتياز لذلك
ـية حتـتل موقـعهـا منذ جندهـا الى جانب الـصحف الـعا
ـطـارات ومـحـطـات الـقـطـار حـول الـصـبـاح الـبـاكـر في ا

العالم .
ــعـــنى عــابــرة وهي صـــحــيــفـــة مــقـــروءة من اجلــمـــيع 
لالنتماءات الصغيـرة الى االنتماء الوطني الواسع  . ان
ـعروضة فـيها (الزمـان) باعمـدتها و الـقضـايا الوطـنية ا
لـفات الـساخـنة و مـذكرات الـشخـصيـات التي تـنشر وا
بثوثة هنا وهناك فيها اضافة الى كم كبير من االفكار ا
في ثـنـايـا الصـحـيـفة  اقـول انـهـا بهـذا الـوصف تـشكل
صـحـيـفة ذات مـسـتـوى عـال في ساحـتـنـا االعالمـية ...
هذا في وقت تسـارع مراكز النـفوذ كلـها للسـيطرة على
ــنـــبــر االعالمي او ذاك . لـــقــد بــقـــيت (الــزمــان) هــذا ا
مستقلة و ذات مـصداقية كونها نـابعة من آالم وتطلعات
االنسان العراقي وليست مرآة عاكـسة جلهة معينة بحد

ذاتها . 
ـلحق او وال ننـسى في الـنهـاية ان ا
الـصـفــحـات الــثـقــافـيــة لـلــجـريـدة
تــشــكل اغــنــاءً فــكــريــاً حــقــيــقــيـاً
للمشهد الثقافي العراقي وانا من
ـتابـعـ له  .نـحتـفل بـ " الـزمان" ا
مـتــمــنــ ان تــظـل صــحــيــفـة
الــــزمـن الــــعــــراقي واحلــــلم
العراقي بغد اجمل وانقى.
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دان الـعــراق ودول عـربـيـة واقـلـيـمـيـة
اســـتــــخـــدام اجلـــيش االســــرائـــيـــلي
الـــــرصـــــاص احلـي في مـــــواجـــــهـــــة
تـظـاهـرات سـلـمـيـة في قـطـاع غـزة مـا
اسـفـر عن اسـتـشـهاد  16فـلـسـطـيـنـياً
واصــــــابــــــة اآلالف بــــــجــــــروح خالل
مـــســـيـــرات يـــوم األرض فـــيـــمـــا عمَ
اإلضـراب الشامل امس الـسبت أنحاء
الـقطـاع والضـفة الـغربـية حـدادا على
تـحدث باسم أرواح الـضحـايا.وقـال ا
وزارة اخلــارجــيــة الــعــراقــيــة احــمـد
مــــحــــجــــوب في بــــيــــان امس(نــــدين
ونـسـتـنـكـر اسـتـخـدام قـوات االحتالل
االســرائـيـلي الـرصــاص في مـواجـهـة
تــظــاهــرات ســلــمــيــة في قــطــاع غـزة
بذكرى يوم األرض ما أدى إلى سقوط
عـدد من الشـهداء ومـئات اجلرحى من
الـفلـسطـينـي الـعزل) مـشيراً الى ان
(الــتـصـعـيــد الـعـسـكــري االسـرائـيـلي
اخلـــطـــيـــر انــتـــهـــاك صـــارخ جـــديــد
لـلـمـواثيق والـقـوانـ الدولـيـة). وأكد

الــــبـــيــــان (دعم الــــعـــراق لــــلــــشـــعب
الـفـلسـطـيني ومـوقفـه الثـابت والدائم
في دعـم القضية الفلسطينية وصمود
ـا يضمن إقامة الـشعب الفلـسطيني 
سـتقـلة وعـاصمـتهـا القدس). دولـته ا
وعـمَ إضراب شـامـل امس أنـحـاء غزة
والضفة الغربية حدادا على الضحايا
ؤسسات الرسمية .وشـمل اإلضراب ا
ـدارس واجلامعـات فيما واألهـلية وا
أغـلقت احملـال التـجاريـة أبوابـها كـما
أعــلـــنت نــقــابــات الــنـــقل الــتــزامــهــا
بـــاإلضـــراب فــــيـــمـــا شـــيع األهـــالي
شــهــداءهم ظــهــرا  في اعــقــاب إعالن
الـرئـيس الفـلـسطـيني مـحـمود عـباس
امـس الـسـبت يـوم حــداد وطـني عـلى
ـتـحـدث الـرسـمي الـضـحـايـا . وقـال ا
بـاسم احلـكومـة الفـلسـطيـنيـة يوسف
احملـمـود  ان (احلكـومة قـررت تعـطيل
ـــــدارس واجلــــامــــعــــات وجـــــمــــيع ا
ـؤسسـات والدوائـر احلكـوميـة التي ا
تــعــمل يــوم الــســبت في مــحــافــظـات
الـوطن كـافـة الـتـزامـا بـقـرار الـرئيس
مـحمـود عباس إعالن احلـداد الوطني
الـــعــام عــلى أرواح الـــشــهــداء الــذين

ارتــقـوا اجلــمـعــة خالل إحــيـاء ذكـرى
يـوم األرض اخلـالـد).وأعـلنت الـلـجـنة
سيرة العـودة انتهاء فعاليات الـعليا 
ــســيــرات مــؤكـدة الــيــوم األول مـن ا
استمرار االعتصام حتى يوم (الزحف
الــعـظـيم) في اخلـامس عـشـر من أيـار
ـــقـــبل. واســـتــشـــهــد  16مـــواطـــنــا ا
وأصــــيب  1416آخــــرون بــــنــــيــــران
اجلــيش اإلسـرائـيـلي خالل مـسـيـرات
الـعـودة الـتي امـتـدت من رفـح جـنـوبا
حـتى بيت حـانون شمـاال مرورا بخان
يـونس والـبـريـج وغزة فـي أسـوأ يوم
مـن أعـمـال الــعـنف مـنــذ حـرب غـــــزة
عـام 2014.   مـن جـهـته اكـد الـنـاطق
بـاسم الرئاسة الفلسـطينية  نبيل أبو
رديـنة  إن احلـراك الرسـمي والشـعبي
الــفــلــســطــيــني مــســتـمــر حــتى نــيل
ـشـروعـة. وقـال أبـو رديـنـة احلـقـوق ا
فـي بــيــان امس أن (رســـالــة الــشــعب
الـفـلـسـطـيـني بـاألمس كـانت واضـحة
بــأن األرض الــفــلــســطـيــنــيــة بــاقــيـة
). وأضــاف ألصــحــابــهــا الــشــرعــيــ
ان(احلــراك الــفــلــســطــيـنـي الـرســمي
والـشعبي سيستمر حتى نيل حقوقنا

ــــــشـــــروعــــــة) مــــــشـــــيــــــراً إلى أن ا
(االعـتـراضـات األمـريـكـيـة في مـجـلس
األمـن الدولي الـتي أدت لتـعطـيل قرار
إدانــة الــعــدوان اإلســرائــيـلـي تـشــكل
غـطـاء إلسـرائـيل السـتـمـرار عـدوانـهـا
عـلى الشعب الـفلسطـيني).وشدد على
ان(استمرار اإلدارة األمريكية بنهجها
احلــالي بـحـمـايـة االحــتالل وتـعـطـيل
جــمــيع احملـاوالت الــدولــيـة الــرامــيـة
لـلـضـغط عـلى حكـومـة رئـيس الوزراء
اإلسـرائيـلي بـنيـام نـتنـياهـو لوقف
عـدوانها وبطشهـا لن تزيد شعبنا إال
صـمـودا وثبـاتـا على مـواقـفه). وقالت
الـقـوى الـوطـنيـة واإلسالمـيـة ومـنـها
حـــركــــتـــا حـــمـــاس وفـــتـح وجـــمـــيع
الـتنـظيمـات الفلـسطـينيـة في بيان إن
اإلضـراب سـيـكون (في كـل محـافـظات
الــوطن حــدادا عــلى أرواح الــشــهـداء
واسـتـنكـارا جملزرة االحـتالل وإرهابه
وسـقـوط الـعـدد الـكـبـيـر من الـشـهـداء
ة مبيتة تستهدف واجلـرحى في جر
أبـناء شـعبـنا).وحمّل عـباس في كـلمة
مـقـتـضـبـة بـثهـا الـتـلـفـزيـون الـرسمي
مــســاء اجلـمــعــة (سـلــطــات االحـتالل

ـسـؤولـيـة الـكـامـلـة عن اإلسـرائـيـلي ا
أرواح الـــشــــهـــداء واجلـــرحى الـــذين
ارتــقـوا بــنـيــران االحـتالل) مــطـالــبـا
اجملــتـمع الـدولـي بـ(تـوفـيــر احلـمـايـة
لــلـشـعـب الـفـلــسـطـيــني األعـزل).  من
جــانــبه قــال اجلـيش اإلســرائــيـلي إن
قـواته (لم تستخدم الذخيرة احلية إال
ضــد من حــاولــوا تــخــريـب الــســيـاج
األمــني احلـدودي حـيث قـام بـعـضـهم
بـدحـرجـة إطـارات سـيـارات مـشـتـعـلة
وإلــقـاء احلـجــارة بـاجتـاه الــسـيـاج)
مـــشــيــراً الى إن (اثـــنــ في األقل من
الـقتلى من أعضاء حماس).وكان آالف
الـفـلـسـطـيـنيـ قـد خـرجـوا اجلـمـعة
باجتاه احلدود اإلسرائيلية للمشاركة
فـي (مسـيـرة الـعـودة) الـتي دعت لـها
الـفـصائل الـفـلسـطـينـيـة اخملتـلـفة في
الـــضــفـــة الــغــربـــيــة وقـــطــــــاع غــزة
وأراضي 1948. ونـــصــبت الــلــجــنــة
الـوطـنـيـة لـ(مـسـيـرة الـعـودة) خـيـامـا
عــلى طــول حــدود قـــــطــاع غــزة عـلى
بـعد  700 مـتر مـن السـياج احلدودي
الـفاصل مع اجلـيش اإلسرائـيلي.وفي
نــهــايـة الــيــوم قـال عــضــو الـلــجــنـة

اإلعالمـيـة للـهيـئة الـوطـنيـة للـمسـيرة
ـشـاركـ في هـاني ثـوابـتـه إن (عدد ا
ــسـيــرة فـاق الـ 30ألـف قـرب حـدود ا
ـقـرر أن تــسـتـمـر قــطـاع غـزة). ومـن ا
حـركـة االحـتـجـاج هـذه سـتـة أسـابـيع
ـطالـبـة بـتفـعـيل حق الـعودة بـهـدف ا
لالجـئـ الـفـلـسـطـيـنـيـ إلى ديـارهم
ــطـالـبـة أيـضـا الــتي طـردوا مـنـهـا وا
بــرفع احلـصـار اإلسـرائـيـلي عن غـزة.
وفي اطـار التداعيات اخلـارجية  عقد
مـجـلس األمن الـدولي مـسـاء اجلـمـعة
جـلـسـة مـغـلقـة طـارئـة لـبـحث الوضع
انــتــهت من دون االتــفــاق عــلى بــيـان
مـشتـرك.وخالل اجللـسة حـذر مسـاعد
ـتـحـدة لـلـشؤون االمـ الـعـام لال ا
الـسيـاسيـة تايي- بـروك زيريـهون من
(إمــكـانــيـة تــدهـور الــوضع في األيـام
ــقـبــلـة).والـتــأم اجملـلس بــدعـوة من ا
ـنـاقـشـة آخـر الـتـطورات في الـكـويت 
ندوب الـفرنسي غـزة .من جهتـه اكد ا
ـتحـدة إن (خطر الـتصـعيد في األ ا
حـقـيقي وهـنـاك إمكـانـية النـدالع نزاع
جـديــد في غـزة).من جـهـتـهـمـا أعـربت
ـتــحــدة وبــريـطــانــيـا عن الــواليــات ا

ـوعــد انـعــقــاد االجـتــمـاع أســفـهــمــا 
بـسـبب تـزامـنه مـع الـفصـح الـيـهودي
الـذي بـدأ االحتـفال به مـسـاء اجلمـعة
مــا حـال دون حـضـور أي دبـلـومـاسي
إســرائـيـلي لــلـجـلــسـة الـطــارئـة الـتي
عـــقـــدت عــلى مـــســـتــوى مـــســـاعــدي
تحدة ثل الواليات ا السفراء. وقال 
خـالل اجلــلـســة (إنـه ألمــر حــيـوي أن
يـكـون هذا اجملـلس مـتوازنـا) مـشددا
عـلـى أنه (كـان يـجـدر بـنـا أن نـتـوصل
إلـى تـرتــيب يــتــيح جلــمــيع االطـراف
ـشاركة ).وأضاف (نشعر بحزن بالغ ا
لـلـخـسـائر في االرواح الـبـشـريـة التي
وقــعـت ). من جــهــته اتــهم الــســفــيــر
ـتـحـدة داني اإلسـرائـيـلي لـدى األ ا
دانـون في بـيان قـبـيل التـئـام اجمللس
حـركـة حـماس بـالـوقوف خـلف أعـمال
الـــــعـــــنف. وأدانـت ايـــــران (اجملــــزرة
.وقال الـوحـشـية) ضـد الـفلـسـطـينـيـ
الــــنـــاطق بــــاسم وزارة اخلــــارجـــيـــة
االيــرانـيــة بـهــرام قـاســمي انه (يـدين
اجملـزرة الوحشـية بحق عـدد كبير من
الـفلـسطيـني بـيد القـوات العسـكرية

العنصرية للنظام الصهيوني).
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هــنـأ بـطـريــرك الـكـلـدان في الــعـراق والـعـالم
ـنـاسـبـة ـسـيـحـيـ  لـويـس رفـائـيل سـاكـو ا
حـلول رأس السـنة البابـلية اجلديـدة (أكيتو)
وعيد القيامة اجمليد متمنياً ان يفكر الكلدان
ــسـيـحــيـ اآلخـرين في إطـالق تـنـظـيم مع ا
ســيــاسـي واحــد يــجــمــعــهم عــلى تــنــوعــهم
واخـتالف آرائهم .وقـال ساكـو في بيان امس
ـنـاسـبـة رأس (نـتـقـدم لـلـكـلـدان بـالـتـهـنـئـة 
الـسـنة الـبـابلـيـة الذي يـتزامـن مع االحتـفال
بـعـيـد الـقـيـامـة اجملـيـد  لـنـتـقدم الـى الشـعب
ـنــاسـبــتـ الــكـلــداني واالشـوري بــهـاتــ ا
بـالتهـاني والتبـريكات والـتمنـيات بأن تؤدي
ـنــاسـبـتـان الى نـقـلـة نــوعـيـة عـلى صـعـيـد ا
ـــســيـح احلي وعــلـى صــعـــيــد ـــانــهـم بــا ا
حــضــارتــهـم وتــراثــهم الــزاخــر ووحــدتــهم)
نـاسـبـتـان شملَ واضـاف (امـنـيـاتي ان تـلمّ ا
شـعـبِـنـا أيـنـمـا كـانـوا وتًـثَـبِت خـطـاهم عـلى
ــان الـرسل األوائل وحــضـارات اجـدادهم ا
ــبــادارات طــيــبــة الــعــظــام وان يــقــومــوا 
وشــجـاعـة في اجملــاالت الـتي تــخـدم احلـيـاة
واحملـــبـــة والـــوحـــدة مــســـتـــهـــلـــمــ اإلرث
احلـضاري والروحي لألجداد واالباء). وتابع
ـــا حــان الــوقت لـــيــفــكـــر الــكــلــدان مع (لــر
ـسيحي االخرين من السريان واالشوري ا
واألرمـن بــإطـالق تــنـــظـــيم ســـيــاسـي واحــد
يــجـمــعـهـم عـلى تــنـوعــهم واخــتالف آرائـهم
ويــعــمـلــوا مع مــواطــنـيــهم من أجـل الـسالم
واالسـتـقـرار وبنـاء دولـة مـؤسسـات وضـمان
) مـعربـاً عن ـة لـلـعـراقـيـ حـيـاة حـرة وكـر
ـقـبــلـة فـرصـة اعــتـقـاده بـأن (االنــتـخـابــات ا
لــتـغــيـيـر الــسـيــاسـات احلـالــيـة وســيـاقـات
اإلجـراءات اإلداريـة التي ال تـتالءم مع الواقع
اجلــديـد) حـاثــاً( اجلـمـيع عــلى الـذهـاب الى
صــنــاديق االقــتــراع والــتـصــويت لـألفـضل).
ولــفت الى (اســتـقاللــيـة االئــتالف الـكــلـداني
وبـرنـامـجه الـساعي لـتـحـقـيق مدنـيـة الـدولة
ـواطـنة الـكـاملـة بـروح وطنـيـة وإنسـانـية وا
الـكـلدان كـانوا وسـيـبقـون جـزءًا من النّـسيج
االجتماعي والتاريخي للعراق واجلزء األكبر
سيحية فيه وفي أجواء الفرح من الـكنيسة ا
والـتـآخي هذه نـهـيب بالـكـلدان ان يـكـفّوا عن
االنـتـقادات الـهدامـة وان يـبلـوروا في طريـقة
تـفــكـيـرهم ضـمن مـسـاعي االحتـاد ويـبـادروا
بـاطالق مـشروع عـام حتت شـعار - اِسـتـيقِظْ
يـا كـلداني  - من اجـل احلفـاظ علـى هويـتهم
الـقـوميـة ولـغتـهم وتـنقـيـتهـا من كل مـا علق
بـــهـــا من شـــوائب وعـــلـى احـــيــاء تـــراثـــهم
احلـــضــاري الــثَـــر وفــولـــكــورهم وفـــنــونــهم

بـأشكالـها وتطويـرها حتى ال تـضيع) مشددا
كتوبة على ضرورة (اعتماد وسائل االعالم ا

رئية للنشر والتوعية). سموعة وا وا
واوضـح ان (مـشــروع اِســتــيــقِظْ يــا كـلــداني
يـهدف لبناء الـبيت الكلداني  وتـقويته بعيداً
عـن الــتـــطــرف والـــتــعـــصب واالجنــرار الى
تغليب الشأن القومي على الشأن الديني في
ــسـيــحي وفـتح افق ســبـيل تــقـويـة الــبـيت ا
الـوحـدة عـلى مـشتـركـات جـوهريـة مـتـعددة
بــيـنـهم وبـ االخـوة االشــوريـ والـسـريـان
واالرمـن بـالـرغم من ان هــذه الـوحـدة في ظل
الـواقع احلـالي ال تـبـدو قـريـبـة) عـازيـاً االمر
الى (غــيـاب مـحـاورين مـنــفـتـحـ وغـيـورين
وجـدي مع تـفضيل اجـندات ومصـالح آنية
ضـيـقـة) مسـتـدركـاً (مع هـذا ينـبـغي الـسعي
الـيهـا بكل قـوانا والبـقاء في حـالة اسـتعداد
ـاء نـحــوهـا فــهي قـوة وضــمـان ايــجـابـي بَـنـَّ

بقائنا وتواصلنا) . 
وتـرأس ساكـو رتبـة صالة اجلمـعة الـعظـيمة
فـي كــاتـدرائــيــة مــار يــــــوسف  – خــربــنــدة
ــشـاركـة األب فــراس دانـيــال. وربط سـاكـو
الـقراءات الروحية بـتفاصيل احليـاة اليومية
مـسـتنـبطـاً (عالمات احملـبة والـفرح والـرجاء
ـــــســــيـح الــــذي أحـب حــــتى مـن وسط آالم ا
ُـنـتهى وبـذل نفـسه من أجل أحبـائه). وركز ا
قياس الذي سيح القدوة وا عـلى ان (يكون ا
نــقــيس عــلــيه تــصــرفــاتــنــا. واألهم ان نــثق
ــطـلـقــة لـنـا). وتــضـمـنـت الـرتـبـة ــحـبـته ا
ــزامــيــر شــارك فــيــهــا جــمــيع قــراءات مـن ا
احلـاضرين وتـراتيـل جلوقة الـكنـيسـة وتأمل
سيح تمكن اجلميع فيما وزيـاح رمزي لقبر ا
بـعد من أخـذ البركـة.وأثنـاء اإلحتفـال بقداس
خـميس الـفصح فـي كاتـدرائية مـار يوسف –
خـربنـدة قام سـاكو قـام غبـطته بـغسل أرجل
ست نـساء بينـهن راهبة وطفـلة وستة رجال
تــــراوحـت أعــــمــــارهم بـــــ االثــــنى عــــشــــر
والــثــمــانــ وكــان من بــيــنــهم أيــضـاً ذوي
االحـــتــيــاجـــات اخلــاصـــة. وقــال في كـــلــمــة
ـقدس ـناسـبـة ان (أحداث هـذا االسـبوع ا بـا
الــتي تـأخـذنـا من أحـزان الــصـلب واجلـمـعـة
الـعظيمـة الى رجاء القيـامة هكذا عـلينا نحن
شروطة ـسيحـي ان نتعـلم احملبة غيـر ا ا
مـن حيـاة يـسوع الـذي أحب وبـذل ذاته حتى
ــوت وان نـتــشـبـث بـالــرجـاء مــهـمــا كـانت ا
الـظـروف صعـبة) وفي نـهايـة القـداس حتدث
األب مـارون عطا الله  القادم مـن لبنان برفقة
يـــوسف نــصّــار وأبـــدى إعــجــابـه بــصــمــود
ــســيح مــســيــحــيي الــعــراق مــؤكــداً قــول ا
(التــخـافــوا فـالــغـلــبـة لــلـمــحـبــة في نـهــايـة

طاف).   ا
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