
بـعـد ان دخــلت االنـتــفـاضـة الــشـعــبـيـة  الــتي بـدات في االول مـن تـشـرين االول
ـكن ان تستـمر بعد كل شهرهـا الرابع يتـساءل الكـثيرون عن مـستقبـلها .. هل 
ـتـظاهـرون من حمـالت قمع وتـرهيب بـاسـتهـداف ناشـط في ما يـتعـرض اليه ا

جميع ساحات االعتصام ? 
ـهيمنة عتصمـون الجبار االحزاب ا كن ان يلـجأ اليهـا ا وماهي الـوسائل التي 
على الـقرار لالنصيـاع الى ارادة الشعب باختـيار مرشح لرئـيس مجلس النواب

مستقل للفترة االنتقالية ? 
ـعـتـصـمـ واالحـزاب ? .. اسـئـلـة كـثـيـرة ومـشـروعة ـواطن الى ا وكـيف يـنـظـر ا
يـصعب االجـابـة علـيـها فـي ضوء ال ابـاليـة  واسـتهـانـة الكـتل الـسـياسـيـة ومعـها
ـشـروعة ـواطنـ ا ـانـهـا وحكـومـة تـصريـف االعمـال بـتـطلـعـات ا الـسلـطـات بـبر
ـنتـفضـ في ساحـات االعتـصام بـاختـيـار مرشح مـستـقل يحـظى بالـقـبول من ا
الذين هم اجلـهة الوحـيدة التي تـستحق ان تـمثل الشـعب شاءت احزاب الـسلطة

ذلك ام لم تشأ .
ـتـظاهـرون في اكـثـر من مـناسـبـة ويـؤكـدون مواصـفـات رئـيس الوزراء واذ اكـد ا
واهمـها ان يكون مستقال ولم يشارك في اي منصب منذ 2003 الى االن  فان
طالب ـثلـيها في مـجلس النـواب  حتاول االلـتفاف عـلى ا االحزاب ومن خالل 
الـشـعبـية وكـأن العـراق خـال من كفـاءات مسـتـقلـة ..فهي تـدرك انـها اذا سـتفـقد
ا تـمثـله من قوة وهـيمنـة ومال حـرام سرقـته من الشعب امتيـازاتهـا السـلطويـة 
تـارة بــغـطـاء قــانـوني كـالــرواتب والـتـخـصــصـيـات واالمــتـيـازات او بـالــصـفـقـات

شبوهة التي باتت رائحتها تزكم االنوف !  ا
وبرغم ضـعف الدعـم الدولي لـلمـتظـاهـرين ازاء ما يـتعـرضـون اليه من قـمع فان
شـباب االنـتـفاضـة الـسـلمـيـة الـشعـبـية مـصـرون عـلى البـقـاء بـثبـات في سـاحات
االعـتصـام حـتى حتـقـيق مـطـالـبـهم مـسـتنـدين عـلى مـشـروعـيـة تـطـلـعـاتهـم بوطن

سلوبة .  يشعرون فيه بكرامتهم وحقوقهم ا
ـكن ان ومن يـزور سـاحـات الـعـز والـكـرامـة في بـغـداد واحملـافـظـات اجلـنـوبـيـة 
ـنـتفـضـ فجـمـيـعهم وبـصـوت واحد يـلـمس هذا االصـرار الـبـطولي في مـوقف ا
ـلك اي واحـد مـنا حق االنـسـحاب فـدمـاء الشـهـداء دين في اعنـاقـنا يـقـولون ال 
ـتلكونه كفيـل باستنباط وسـائل ضغط مناسبة جميـعا .. ونظن ان الوعي الذي 
سـلوبـة .. وهم يـدركون ان االحـزاب تراهن قادرة عـلى انـتزاع حـقوق الـشـعب ا
ـلل  غــيـر انـهم وفي كل يـوم عـلى الـوقت الــذي قـد يـصـيب الـبــعض بـالـيـأس وا

يصرون على سلميتهم وعلى استمرار ثورتهم الشعبية ..
واطـنون من جانبهم وبرغم تضرر مصالح الكثير منهم يعبرون عن وقوفهم مع ا
باشرة عن كل سؤولية ا ابنـائهم ويعلنون صراحة ان االحزاب هي من تـتحمل ا
ما حـصل ويحصل وعن الفوضى التي يـعيشها الوطن وفـقدانه السيادة .. وبان
واطن وبان هذه االحـزاب التي اسست للفساد غير مبـالية بالوطن وال مصلحة ا
مصـاحلها الضـيقة وانانـيتهـا هي من يحول دون اختـيار رئيس وزراء من خارج
منظـوماتها .. بل ان هـذه االحزاب تعترف بـاخطائها وفـشلها طوال الـستة عشر
ـاضية لكنها في نفس الوقت التريد ان تترك مواقعها التحاصصيية التي عاما ا

سببت كل هذه الكوارث .
الثورة الشعبية مستمرة ولو كرهت االحزاب االسالموية
الفـاسدة ودماء الـشهداء الطـاهرة هي من ترسم طريق
انتـصار العراق للثوار وانهاء احملاصصة وكل مظاهر
الـفــســاد الـســيــاسي وغـيــره .. وحــمـاك الــله يــاعـراق
االنبـيـاء واالئـمـة واالولـيـاء والـصـاحلـ وحـمى شـعبك

الصابر .
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ـــولــود في 5 اذار 1898 شـــو ان الي ا
كــان الــرجل الــثــانـي في الــصــ بــعـد
الـزعـيم التـاريخي مـاو تسي تـونغ وقد

توفيا كالهما عام 1976.
شـــــــــــــــو ان الي أول رئــــــــــــــيـس وزراء
جلـمـهـوريـة الصـ الـشــــــعـبيـة تـقـلد
مــهـام مــنـصــبه بـدءًا من تــشـرين االول
ــدة 27 عــامــا حــتى أكــتــوبــر 1949 و
وفاته في 8 كانون االول يناير 1976.
عـمل شـو في ظل حـكم مـاو تـسى تونغ
كـما قـام بدور فـعال في تـعزيـز سيـطرة
احلـــزب الـــشــيـــوعي عـــلـى الــســـلـــطــة
وتـشكـيل السـياسـة اخلارجـية وتـنمـية

االقتصاد الصيني. 
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الــــعـالقــــات بــــ دولـــــتي الــــعــــراق و
جمهورية الص الشعبية كانت جيدة
 حــيث لـدى الـعـراق سـفـارة في بـكـ

ولـلـص سـفـارة في بغـداد وقـنصـلـية
فـي أربــيل.ويــوجــد فـي بــغــداد مــكــتب
لـوكـالـة االنـبـاء الـصـيـنـيـة (شـيـنـخـوا)
دة 5 سـنوات من اتـيح لي الـعمل فـيه 

عام 2001.
 تــاريخ الـعـالقـات بـدأ فـي سـنـة 1958
حــــيث ســـانـــدت الــــصـــ مع االحتـــاد
الــسـوفـيـتي ثـورة 1958 وهـنـاك بـدأت
الـعالقات ب البلديـن كما أنها ساندت
الــعـراق والــدول الـعــربـيــة األخـرى في
حرب األيام الستة في سنة 1967 وفي
حـرب 1973 ضــد إسـرائـيل كـمـا أنـهـا
ســانـدت الـعـراق في احلــرب الـعـراقـيـة
اإليــــرانـــيـــة (1988-1980) ودعــــمـــته
بـــاألســـلــحـــة إال أن الـــصــ فـي نــفس
الـوقت دعـمت إيـران بـاألسـلـحـة أيـضاً
كما حتفظت عن طرح وجهة نظرها في
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وعـندمـا قامت ثورة 1958 فـي العراق
أرسـلت احلكـومة الصـينيـة رسالة دعم
واعـتـراف بهـا وتعـززت الـعالقات عـبر
إقـامـتـهـا رسـمـيـا في  25اب  1958اي

بعد 41 يوما من قيام الثورة.
وتـثـيـر حـرب الـصـ عـلى الـفـقـر الذي
اليـ من أبــنـاء شـعــبـهـا كــان يـكـبـل ا
وحتـقـيق االنتـصـار اعجـاب الـعراقـي
وشـــعـــوب الــعـــالم فـــقـــد تـــمــكـــنت من
تخليص أكثر من  65 مليون نسمة من

الفقر.
الـعالقـات بـ الـعراق والـصـ تـتـمتع
بـــآفـــاق مــــشـــرقـــة وخالل الـــســـنـــوات
ــاضــيــةابــدت الــصــ اســتــعــدادهــا ا
لـــتـــعـــزيــــز الـــتـــعـــازن بـــالـــدخـــول في
نفعة ومن مـشروعات تعاونية ثنائية ا
أهـمـهـا مـجـال الـنـفط والـطـاقـة بـشـكل
عـام البـلدين.حـاليا هـناك تـعاون كـبير
جـدا ب البـلدين يظهـر في مشروعات
تـطـويـر الـصـنـاعـة الـنـفـطـيـة وبـنـيـتـها
الـتـحـتـيـة بـكـافـة مـنـشـآتـهـا ومـرافـقـها
ــــســـــاكن واخلــــدمـــــات الــــطــــبــــيــــة (ا
والـتعليمـية وتشغيل العـمالة احمللية)
فـي أغــلب مـــنــاطـق الــعـــراق وخــاصــة
الـوسط واجلـنـوب ومـنـهـا مـشـروعـات
تــطــويـــر حــقل األحــدب في مــحــافــظــة
واسـط مــنــذ 2008 وتـــطــويـــر حــقــول
أخـرى في الـبـزركـان والـفـكـة وحـلـفـايـة

في محافظة ميسان. 
وهـذا يـعني أن الـشركـات الـصيـنيـة ما

ستثمر األكبر في العراق.  تزال ا
ــاضــيــة وخالل الــســنــوات الــعــشــر ا
دخـلت الـص الـسـوق العـراقـية بـقوة
وأخـذت البـضائع الصـينـية تنـتشر في
األســــواق الـــعـــراقـــيــــة وحــــــــــــظـــيت
بـــســمـــعــة طـــيــبـــة بــفـــضل جــودتـــهــا
ــالـــيــة ألغــلب ومالءمـــتــهـــا لــلــقـــدرة ا

 . العراقي
وهـذا األمــر شـجع الـعـديـد من الـتـجـار
الـعـراقـيـ للـتـوجه لـلـسوق الـصـيـنـية
بـدال من اعـتـمـادهم عـلى ايـران وتـركـيا
وكـــوريـــا اجلــــنـــوبـــيـــة وغـــيـــرهـــا من

األسواق.
صـادر الرسـميـة فان الـص وحـسب ا
حـاليـا هي أكبر شـريك جتاري لـلعراق
والـعراق ثـالـــــــــث أكبـر شريك جتاري
لـلـصـــــــــ بـ الـدول الـعـربـيـة وبلغ
حــجم الـتـبـادل الـتـجــاري بـيـنـــــــــهـمـا
أكــثـر من 22 مــلـيــار دوالر أمـريـكي في
عــام 2017  بـــزيــادة 8ر%21 عـن عــام

.2016
 والـص هي الـبلد الـوحيـد الذي ظلت
شــــركــــاته ومــــواطــــنـــوه يــــعــــمــــلـــون
ـشروعات مـتعاقـد عليـها في العراق
رغـم اخملــاطـــر الــنـــاجــمـــة عن احــتالل
اإلرهــابـــيــ لــلــمــوصل واحملــافــظــات
الـــغــربـــيــة عــام 2014 ولـم تــنـــســحب
الشركات الصينية وطواقمها كما فعل

غيرها من الشركات االجنبية.

بـدأ دعمت الص وقـال "حسب هذا ا
حـركـات التـحريـر في الـدول اآلسيـوية

واألفريقية والالتينية بحزم."
امـا منطقـتنا التي يـضعها الـصينيون
فـي ذلك الــوقت ضــمن مــنــطــقــة غــرب
آســيـا وشـمــال أفـريــقـيـا فــان الـصـ
حــسب قــوله "تــدعم بــقــوة كــفـاح دول
نـطقـة من أجل حترير وشـعوب هـذه ا
الــوطـن وتــعــتــرف بــهــذه الــدول فـور

استقاللها."
وقـال ان حكومته "تدعم الكفاح العادل
ـــشـــروع لـــلـــدول الـــعـــربـــيـــة ضـــد وا
اإلمـبـريالـية واالسـتـعمـار وتدعم بـقوة
وعـزم كـفاح شـعب فلـسطـ الستـعادة

الــكــــــــــر قــاســـم بــعــد ثــورة تــمــوز
.1958
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وفـي حــــوار اجــــريــــتـه مع شــــوان الي
حتـدث عن العالقـات الصـينيـة العـربية
وكـيـف تـطـورت مـنـذ عام 1955بـلـقـائه
ـــصـــري جــمـــــــــــال عـــبــد الـــرئـــيس ا
الــــنـــــاصــــر في مـــــؤتــــمــــر بـــــانــــدونغ
بـإنـدونيـسـيا الـذي ارسى اسس حـركة

عدم االنحياز.
شـــو ان الي تــمـــنى "اخلـــيــر لـــلــعــراق
واسـتـعـداد الـصـ لـتـطـويـر الـعالقـات

االقتصادية."
نطقة العربية ككل اكد وفـيما يتعلق با
شــــو ان الي "ان مــــبــــدأ الــــســــيــــاســـة
اخلـارجية جلـمهورية الـص الشـعبية
هــــــو دعـم الــــــسـالم الــــــدولـي الــــــدائم
والــتــعــاون الــودي بــ شــعــوب كــافـة
الـدول الــتـصـدي لـسـيـاسـات الـعـدوان

واحلرب اإلمبريالية." 

حـرب الكـويت إال أنهـا عارضـت الغزو
االمريكي للعراق في 2003.

 الـعالقـات بـ الـبلـدين مـا زالت جـيدة
بـ البلدين وخصوصا في تقارب رأي

البلدين في شأن القضية السورية.
وحــسب كــتب الــتـاريخ فــان الــعالقـات
الـعربـية- الصـينيـة تعود لـنحو 2000
سـنـة ولـبالد الـرافـديـن (الـعـراق) أكـثر

من 1000 سنة منها.
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ة والـعالقات الـعراقـية- الـصيـنيـة قد
ـكن أن تـعــود لـلـقــرن الـثـامن جــدا  
ـــصــادر ـــيالدي. وجـــاء فـي بــعـض ا ا
الــتـاريـخـيــة الـصـيــنـيـة الــرسـمـيـة أن
نطقـة العربـية منذ الـصينـي عرفـوا ا
الـقــدم في عـصـر أسـرة هـان وأطـلـقـوا
عــلى مـنـطــقـة بالد الـرافــدين (الـعـراق)
اسـم "تـــيــــاوجه" أي بالد الــــنــــهـــرين.
ـوثقـة تـشـير والـسـجالت الـتـاريخـيـة ا
إلـى أن العالقـات بـ الـعـراق والـص
تـعود إلى مطلع فترة الدولة العباسية
وعـاصـمـتـهـا بـغـداد وخـاصـة عـصـري
ـنصـور وهـارون الرشـيد أبـو جـعفـر ا
حـيث بلـغت ذروتهـا جتاريـا وسيـاسيا

واجتماعيا. 
فـفـي عـهـد إمـبـراطـور الـصـ لي هـنغ
ثــامـن أبــاطــرة أســرة تــانغ طــلب عــام
ـنـصور  756لـلـمـيالد مـن اخلـلـيـفـة ا
دعــمـا عـسـكــريـا إلخـمـاد فــتـنـة أثـارهـا
ــنــصــور الــطــلب مــحــلـــيــون. ولــبّى ا
ـقاتـل ئـات من القـادة وا وأرسـل له ا
مـع عائـالتـهم. وبـعـد أن  إخمـاد تـلك
قـاتل في الـفتنـة استقـر الكثـير من ا
الــصـ وتـزوجـوا وتـكـاثـروا وأرسـوا

. أساسا اجتماعيا جديدا في الص
 وظـــــلت هـــــذه الـــــعالقـــــات وديـــــة في
مـجـمـلـهـا لم تـشـبـهـا شـائـبـة عـدائـيـة.
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صدر كـتاب جديـد لغـبطـة أبينـا البـطريرك
الكارديـنال لويس روفـائيل ساكـو. الكتاب
هو ثمـرة سلسلـة لقاءات صـحفيـة أجرَتها
االعالمية الفرنسـية لورنس ديجويوه عام
2015 مع غــبــطـتـه في رومــا عـلـى هـامش
الـسـيـنــودس من أجل الـعـائــلـة وعـلى اثـر
وصل احتالل تـنـظـيم الدولـة االسالمـيـة ا
ـسيـحـي وبلـدات سـهل نـينـوى وطـرده ا
منـها. يـسـرد البـطريـرك في هـذه اللـقاءات
ـسـيــحـيـ الـعـراقــيـ تـاريـخـهم واقع ا
مــعــانــاتــهم اســبــاب هــجــرتــهم اهــمــيـة
احلفـاظ على تـراثهم االنـساني والـكنسي
ـســلــمـ  ويــطــرح بـعض واحلـوار مـع ا
احللول. كما تطرَّق الى سيرته الذاتية في

الفصل الثالث.
والــيـكم عــنــاوين الــفـصــول اخلــمــسـة مع

التقد للكاردينال فيليب برباران.
الــــفــــصل األول: إزاء مــــحــــنــــة “الــــدولـــة

اإلسالمية”
الــفــصل الــثــاني: الــعـراق 2000 عـام من

سيحية ا
الـفصـل الثـالث: الـبـطـريـرك لـويس سـاكو

سيرة حياة في العراق
سلم  الفصل الرابع: احلوار مع ا

الفـصل اخلامس: مـا هو مـستـقبل الـعراق
سيحي فيه? وما هو مستقبل ا
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“يــا أخي انت دائــمــاً غــيــر مــوجـود عــلى
اخلط! ”عـــنــدمـــا اســمـع هــذه الـــكــلـــمــات
مـلفـوظـة بـصـوت حـادّ بـ الـرسائـل التي
تــردني عــلى هـــاتــفي الــنــقــال أعــرف أنه
البـطـريـرك سـاكـو وأن علـيّ أن أسارع في

االتصال بال تأخّير بأخي العزيز لويس!
صداقة بسيطة انعقدت بيننا خالل اقامته
طران يوسف توما الذي في ليون ومعه ا
خـلــفه كـمــطـران عــلى كـركــوك وكـانت في
شــهــر آذار 2014 جــاءا لـــلـــمــشـــاركــة في
ي عـقدته جامعـتنا الكاثـوليكية مؤتمر عا
في ليون حول مسيحيي الشرق وعالقتهم

باإلسالم1.
ـاضيـ التي إن أحداث حـزيران وتـموز ا
يـسـردهـا مـنـذ الـصـفـحـات االولى من هـذا
الكـتـاب قرّبت بـينـنـا كثـيـراً فكـنت أتصل
به في بـــغــداد كلَّ أســبــوع ألســـتــطــلع عن
األحــداث واؤكــد لــلــبــطـريــرك ســاكــو عن
ــنــا ولــكي أجــد الــســبــيل لــكــيــفــيـة صالتِ
مـسـاعــدة إخـوتـنـا وأخــواتـنـا مــسـيـحـيي

العراق.
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نـحـو بـدايـة تـمـوز جـاءتـني فـكـرة الـذهاب
إلى هـنــاك فـتـفــاجـأ الــبـطـريــرك وتـعـجب
كـنك أن تتصور : “أن تأتي أنت! ال  قائالً
الـفـرح الـذي سـيـكـون لـديـنـا إذا مـا حتـقق
بعـد احلصـول عـلى موافـقة ـشروع!  هذا ا
ـطــران بــونـتــيـيه أكـيــدة من رومــا ومن ا
Pontie رئــيس مـجــلس اســاقــفـة فــرنــسـا
الـذي قــال لي:  ”إذهب وخــذ مـعـك بـعض
ـــثل اإلخــــوة األســـاقــــفــــة فـــهــــذا وفــــد 
مــجــلِـــسَــنــا ونــحـن كــلُّــنــا مــعك في هــذه

الرحلة.”
Michel Du-) ـطـران مـيشـيـل ديبـوست ا
bost) رئــــيس مــــجــــلس الــــعـالقــــات بـــ
ـونسـنـيـور بـاسـكـال كـولـنيش االديـان وا
ـنظـمة ديـر العـام  (Pascal Gollnisch) ا
“عمل الشرق (Oeuvre d’Orient) ”أبديا
حالًا موافـقتهـما وبعد مـباحثـات وتنظيم
لــلـســفــرة بال صــعـوبــة تــذكــر نـصــحــنـا
البطريرك أن نحـطّ في أربيل حيث رافقنا
ـسيـحيـ طردوا ألربعـة أيام في لـقائـنا 

ــســيــحــيــ وكــانـا يــشــعــران به نــحـو ا
: “نـحن بـحـاجة يرجـوانـهم الـبقـاء قـائـل
ـكـنه أن يــسـتـعـيـد إلـيـكم ألن وطــنـنـا ال 

”. سيحي بناءه من دون ا
إلـى جــــانب ذلـك اكــــتــــشــــفـتُ جــــمــــاعــــة
اإليـزيــديـ الــتي يــعـدّونــهـا كــافـرة وقـد
سـيحـي ولـكونهم اضطُـهدوا أكثـر من ا
لم يجدوا الدعم من أحد التفت اإليزيديون

نحو البابا طالب منه أن يدافع عنهم.
لــكي أعــود إلى الــشــخص مــوضــوع هــذا
الـكتـاب أقـول أدهـشَـتـني فـيه جـدًا صورة
الـراعي الـصـالح ألنـه كـان دائـمًـا بـالـقـرب
مــني وفي جــمـيع الــلــقـاءات كــان يــشـرح
لـلــنـاس مـحــاوالته لـدى حــكـومــتي بـغـداد
ـهـجرين وأربيل في كـردسـتان من أجل ا
كـــــذلك مـــــســــاعـــــيه فـي بــــروكـــــسل لــــدى
ـؤسـسـات االوربـيـة وفي كـنـائس أوربـا ا
وأمـريـكـا الـشـمـاليـة وغـيـرهـا إنه الـراعي
الـذي تـطـوّع كـلـيــا لـيـدافع عن شـعـبه! لـذا
وخالل بضـعة أيـام فقط أصـبح البـطريرك

. ساكو أخاً عزيزاً عليّ
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خالل اللقاءات كان غبطته يصغي ويغور
أكـثــر فـأكــثــر في مـأســاة شـعــبه مـعــانـاة
رعيـته وأكـثر من مـرة رأيت الـدمـعة تـنزل
عـلى خـده فـآالمـهم كـانت آالمه. وفي أحـد
ـكــتــوب حـقــاً في تـاريخ األيـام قـال: “إنه 
شعـبـنا أن نـكـون مضـطَهَـدين ومالحَـق

فـعائـلـتي إبـان طـفـولـتي وشـبـابي هـجرت
ثالث مرات”ثم قـام رجل من نــفس الـعـمـر
ـرة اخلــامـسـة وأعـلن: “أمـا نــحن فـهــذه ا

التي فيها تتشرد عائلتنا!”
أن عاطـفيـة البـطريـرك ساكو كـانت تؤدّي
أحـيـانـا إلى ردود فـعل قـويـة فـيـقـول لـهم:
“كال توقفـوا عن التـشكي وال تـستسـلموا
للـيأس ألنه خـطـيئـة! أنظـروا لقـد جنو
سن من بينكم مع أوالدكم ومرضاكم وا
فلم تفقـدوا أحدًا في ح لـدى اإليزيدي
سـلمـ قـتلى أكـثر! صـحيح وحتى لـدى ا
فــقــد كل شيء وســـرق مــنــكم كل شيء
ولـكن تـشبـثـوا بـالـثـقـة في الـله فـالـرجاء
ـســيـحي لــيس الـضــمـانــة بـأن كل شيء ا
سيسيـر على ما يرام بل قـد تسوء االمور
أحيانـا و(فعالً سـاءت احلالـة بعـد أسبوع
من ذلك) لـكن الـرجـاء يـجب أن يـبـنى عـلى
انكم أنتم وستبـقون دائما في يد الله إ

”. وهو لن يتخلّى عنكم أبداً
مرات عـديدة كـلّمـهم الـبطـريرك عن احلـالة
الــتي تــعــرّض إلــيــهــا يــونـان الــنــبي ألن
ـوصل هـي عـيـنــهـا نـيــنـوى في الــكـتـاب ا

قـدس فقال: “أنظروا إلـى يونان ا

الذي ابـتلـعه حوت كـبير ثـم أطلقـه فخرج
من بــــطن احلــــوت أنــــتم أيــــضــــاً ســـوف
تـخـرجـون من هـذا الـوحش. تـشـبّـثـوا إذن

بالرجاء.”
ثم كان ساكو يـجلس ليـأخذ وقتًـا ليصغي
ـوصل إلى شــابـة كــانت قــد تـزوجـت في ا
بالـضـبط يوم 17 تمـوز أو إلى أشـخاص
مسن اغرورقت أعـينهم بالدموع أو إلى
رب عائلة صـارع كي ينقـذ ابنه وعمره 12
ــا أو إلى تــلك احلالقــة الـذكــيــة الـتي عـامً
استطاعت أن تعبـر احلواجز خارج مدينة
ـوصل بـالـسـيـارة مع اوالدهـا حـ كـان ا
احلـرس يــتـنـاولــون طـعــام الـســحـور قـبل
شـروق الـشــمس إذ كـان الــوقت رمـضـان!
كل واحد منهم يحكي مغامرته ويعبّر عن
هـمومـه وغضـبه وبـعـضـهم كـان قـد نـبّهه
جيران مسلمون وساعدوه وآخر بالعكس
خـانه اجلـيــران. هـكـذا هم الـبــشـر يـبـقـون
مـجـرّد بـشـر وثـمـة استـاذ جـامـعي مـسـلم
ســنّي (الـدكــتــور مــحـمــد الــعـســلي) فــهـو
سـيـحيـ من بيـتهم اعتـرض على طـرد ا
فقُـتل عـنـدمـا قال: “أتركـوهم هـذا بـيـتهم
ـوصل قـبـلكم ـسـيـحيـون وصـلوا إلى ا فا
ـسلمون! .”كل هذه بزمان طويل يـا أيها ا
الـقـصص سـتـبـقى إلى األبـد مـحـفـورة في

ذاكرتي.
في نـهـاية الـزيـارة كـان الـبـطـريـرك سـاكو
يأخذني كي نبارك طفالً مريضاً أو نلتقي
ـة. أمـا حرارة عـائلـة تـعـاني من حـالـة مـؤ
ـنــاخ فـكــانت شــديـدة جــدا تـتــجـاوز 45 ا
درجة بل أقول 48 لكنها قابلة للتحمّل ألن
ناخ جاف. حلسن احلظ كان األطفال من ا
حولـنا فـرح ال يـبالـون. فاألطـفال دائـماً
يــلــعــبــون! أمــا االهل فــكــانــوا قــد بــدأوا
نطقة يفكرون بالـشتاء القاسي في هـذه ا
القـارّيـة حيث الـشـتاء يـأتي سـريعـاً ماذا
ـدرسـة وأمـور سـيـكـون مـصــيـر الـبـيت وا
العناية بالصحة? … كنا سوية معهم نفكر

مكنة. في احللول ا
وكـان تـنـظـيـمـاً رائـعـًا ذاك الـذي أقـيم فـور
عودتنا إلى لـيون بالرغم من كـون العطلة
الصـيفـية لم تـنـته بعـد. فشـمّرت مـنظـمات
كـثــيـرة  –وطـنــيـة ومــحـلــيـة  –عن سـاعـد
ــد ســاعــدتــهــا جــمــاهــيـر كــثــيــرة من اجلِ
البس تـطوع فـي إرسال األطعـمة وا ا
ـساكن… واألدوية أو أسـهمـت في إعداد ا
وفي فــرنــســا قـامت مــنــظــمــات اجملــتـمع
ــنــتــخَــبــ ــدني ورجــال الـــســيــاســة ا ا

ــقــاطـــعــات ومــؤســســات وتــنــظـــيــمــات ا
احلكـومـة الـفرنـسـية كـلـهم كـانوا قـريـب
ومتـضامـن مع
مــــــــــــبـــــــــــادرات
الــــكـــــنــــيــــســــة
الســـــتـــــقـــــبــــال
الـعــراقــيـ من
الــذين طــلــبــوا
الـــــــلـــــــجــــــوء
وإرسال الدعم
الـــفـــاعل لـــكل
هــؤالء الـــذين
يــــفــــضــــلـــون
الــــبـــقــــاء في
بــــــــالدهــــــــم:
فـــــأقــــــيـــــمت
حـــــــــــــــفـالت
خـــــيـــــريــــة
ومــــــــــــــــآدب
تـــعـــاونـــيـــة
كــــبـــيــــرة وصــــلـــوات
ومظـاهـرات وقداديـس… كل هذه االنـشـطة

الـطـوعــيـة لم تــتـوقف بل كــانت في تـزايـد
مطّرد.

إن شـبــاب مـديـنــة لـيـون الــبـالــغـ الـذين
أخذوا عـلى عاتـقهم مـسألـة التوأمـة عنّت
لهـم فجـأة فـكـرة تكـاد تـكـون جنـونـية: أن
يصـدروا إلى مديـنـة أربيل فـرح عيـد كبـير
الذي يقـام كل سنة في لـيون يوم 8 كانون
األول (وهو عـيـد والدة أمنـا الـعذراء) وإذا
بطائرة حتـلق بعنفـوان فيها 80 شخصًا
ليقضـوا في اربيل أيام الـسادس والسابع
من كــــانــــون األول قـــضــــوهــــا في زيـــارة
ـهـجــرين وقـدمـوا لـعـائالتـهم جتـمـعـات ا
الــــطــــعــــام وشــــاركـــــوا في الــــقــــداديس
والـزيّـاحات وصالة الـورديـة والـسـهـرات
ية لقد كان حـقاً لقاءً رائعًا وفّق ب ر ا
ـعـاشيـة وب اديـة والـظروف ا الهـمـوم ا
إعطاء شـهادة عن الصـداقة واالخوّة ففي
قـلب الـتـوأمـة الــروحـيـة يـوجـد االعـتـمـاد

على الصالة والرحمة والتعاطف.
كنـا قد انطـلقـنا ومـعنا عـشرة آالف شـمعة
وزّعت خالل تـطـواف يــوم الـسـبت مـسـاءً
في شوارع اربـيل صـلـيـنا “السـالم علـيك
يــا مـر ”تــلك الــصالة الــتي تُــصــلّى في
مـديـنـة لورد بـالـفـرنـسـيـة والـعـربـيـة كـنا
جــوقــاً واحـداً وكــان مــســلــمــون عــديـدون
مـعـنـا فـهم ايـضـاً يـحـبّـون الـعـذراء مر

يسيرون بيننا. 
وفي األخير ظهر عـلى شاشة عمالقة وجه
الـبـابـا فـرنـســيس الـذي بـدأ كالمه بـقـوله
“شـكراً ”كان يـتـحـدث بـاإليطـالـيـة وكانت
الـتــرجـمــة الـعــربـيــة مـكــتـوبــة في هـامش
الصـورة لقـد كان الـبـابا يـنظـر إليـنا إلى
ـا. كـأني به يـقـول: شـكـرا لـكم كل واحـد مـنّ
أيهـا اإلخوة واألخـوات الـعراقـيون شـكرا
ـانـكم وشــجـاعـتـكم وأمـانـتـكم لـشـهـادة إ
للـمـسـيح. ففـي هذه احملـنـة الكـبـيـرة أنتم
مــثل تــلك الــقــصـبــة الــتي حتــدّثت عــنــهـا
الـقديـسـة تـرازيـا تـنحـني أمـام الـعـاصـفة
لكنها تبقى عـميقة في جتذّرها تأكدوا أن
البابا والعالم كله يصلي من أجلكم شكرًا

لكم.
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ـان إخوتـنا نعم كـلـنا قـلنـا: شـكراً ألن إ
ـسـيــحـيـ في ــان ا في الـشــرق يـوقظ إ
الـغــرب ألنـنــا نـحن أيــضـاً مــثـلــهم لـدى
سـيحية في البدايات األولى حـ دخلت ا
بالد الـغـال كـان رجـال ونـسـاء قـد أنـكروا
انهم حتت وطـأة االضطهـاد الروماني إ
ـسيح عـندما ـان با لكنـهم عادوا إلى اإل
رأوا استـشـهـاد القـديـسـ مثـل: القـديـسة
Po- والـقديـس بـوتان Blandine بالندين
Pontique والــــقـــــديس بــــونـــــتــــيك thin 

وأربع آخرين مثلهم.
أيــهــا االخ الــعــزيــز لــويس إنــنــا نــســمع
نداءكم عندما تقولون لنا “ال تنسونا ”في
ـأساة نـدرك أن الرجـاء حاضر قلب هذه ا
في قـلــبك نـشـعــر به عـبـر كل صــفـحـة من
صفحات هـذا الكتـاب فأنت بنـفسك أيضاً
تـقــرّع وتــوبخ مـؤمــنــيك لـئـال يـقــعـوا في
: “نحن أيضا في متاهة الـيأس وكما قلتَ
نفق وهـو نفق طـويل ضـيّق ومظـلم لكن
في النـهايـة يـوجد الـنور تـوجد الـشمس

في النهاية ستأتي القيامة!.”
يا رب أنت بنعمتك مقرونة بقوّة صالتنا
لن يكـون أخونـا لـويس كمـا قال هـو مرة:
“آخـر بـطـريـرك يــعـيش في الـعـراق ألـيس
كـذلـك? إجـعل أن يــحــدُث الــعـكس: “أي أن
يكون لويس بطريرك نـهضة حقيقية وهذا

هو رجاؤنا!
{ اعالم البطريركية
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ـشروعة للـمواطنـ العراقـي دون كلل وال ملل  طـالبة بـاحلقوق ا الثبـات على ا
ومواصـلة االحتجاج رغم مـا يكتنف ذلك من مـصاعب ومشاق ومالحـقات احيانا
 واالصرار عـلى االستمرار في االحتجاج حتى في ظل الظروف اجلوية السيئة
يـجعـلـنا نـثمن ونـقـدّر الروح الـوطنـيـة العـالـية الـتي دفعـت بتـلك اجلمـوع الـعراقـية
ـدّوي بــضـرورة االصالح والــتـغــيـيـر لــلـواقع اخملــلـصــة الى أنْ تَـبْــقَى الـصــوتَ ا

تردي . السياسي ا
-2-

ـتظـاهريـن السـلمـي ويـكـفل سالمتـهم فان واذا كـان الـدستـور العـراقي يـحمي ا
ـتـظـاهرين بِـقَـطْعِ الطـرق الـعـامة أو اغالق بـعض الـدوائر ذلك ال يـعـني تـرخيص ا

ؤسسات الرسمية او منع الطالب الراغب في الدوام ..!! وا
-3-

أنتَ تمـلكُ احلريـةَ الكـاملـة في الـدوام وعدمه ولـكنك ال تـملك إجـبار االخـرين على
ما تريد .

شكالت . واخللط ب االمرين يؤدي الى العديد من ا
-4-

ال أحد فوق القانون ..
واطـن الـعراقـي أيّاً واختـراق اخلطـوط احلمـر ال يُسـمحُ به على االطالق لـكل ا

كانوا ...
ومِنْ غير الـصحيح أنْ يكون لـلمحتجـ السلميـ دور في إعاقة احلياة الـطبيعية

للناس .
-5-

تع بعيداً عن أجواء الشحن العاطفي ... انّ االصغاء لنداء العقالنية هو ا
-6-

رجـعية الـدينـية الـعلـيا في الـنجف األشـرف سانـدت وما تـزال االحتـجاجات انّ ا
السلـمية واعتبـرَتْها الوسـيلة الفاعـلة للوصول الـى ما تريدُهُ اجلمـاهير من مطالب

مشروعة
 وهي بــذلك تــرسـم لــهم خــارطــة الــطــريق ولــكن مــحــاوالت الــبــعض لـالنــحـراف
رجـعية باالحتـجاجـات السـلمـية عن مـسارهـا السـليم ال يـقابل االّ بـالرفض مـن ا

الدينية العليا ومِنْ كل الوطني اخمللص .
-7-

ـن ال يــــنــــظــــرون حــــذارِ حــــذارِ مـن اعــــطــــاء الـــــذرائع 
الحـتـجـاجـاتكـم بعـ الـرضـا والـقـبول لالجـهـاز عـلـيـها

واخلالص منها باي ثمن ...
لـقـد اقـتـربـتم من قـطف الـثـمـار فـمـا عـلـيـكم اال الـصـبـر

واالستمرار متدرع بالســلميّة .

اول ما بـدأت تـدخل ضـمن اقـلـيم دولـة اخلالفـة كـانت مـع سعـد بن ابـي وقاص
ـال وكـان مـال الـدولـة بـيـد عـمـر بن اخلـطـاب فـلـما وكـانت االكـثـر رفـدا لـبـيت ا
نـشأت طـبـقـة امويـة مـؤثرة حـول عـثمـان صـار االقلـيم الـعـراقي مطـمـعا لـشـباب
البيت احلاكم بأهله و ماله ثم نفس االقليم صار مقرا لعلي بن ابي طالب وعقب
سنـوات قالل عـاد االقلـيم لسـيـطرة الـبيت االمـوي مـاال ودماء وخـرج من تاريخ
عواصم احلـكم العـربي الـذي يرفع شـعار االسالم ويـطبق نـظـرياته الـقبـليـة التي
ازاحهـا االسالم لفـترة ثم اصـبح مركـزا للـعبـاسيـ ثم اضمـحل تأثـير االقـليم
سـيـاسيـا لـكـنه ظل رصيـدا لـلـمال و الـدمـاء ثم صار سـاحـة يـتنـاوب اخـضاعه
نفس اجلـيران الـشرقـيون و الـشمـالـيون وتـخالـطت دماء ذكـور بعض اجلـيران
راقـد ثم جرى التصالح ـراقد و من حول ا بدمـاء نساء االقلـيم وظهر صراع ا
رض داخـله ثم جـاء الـبريـطـانـيون بـ اجلـيـران خارج حـدود االقـلـيم و سـكن ا
وقـدمـوا الـعـراق لـفيـصل الـذي يـقـول ان جـده االربـعـ هـو الـنـبي لـكن احلـفـيد
ـتـفـاخر بـالـنـسب كـان مـسـتعـدا لـلـعـمل مع الـرابح دومـا ثم قـام مرافـق رئيس ا
وزراء فيـصل بـأنقالب او قل حـركة وصـعب ان تـقول ثـورة فالـثورات ال تـكون
ساوة ب الطبقات الدنى حدود الفرق ثم قتل ثورة اال اذا نـقلت قيم اجملتمع وا
صـديق قــائـد االنــقالب صـديــقه ثم انــقـلب الــصـديـق الـقــاتل عـلى زمــرة اعـداء

صـديـقه الــذي قـتـله ثم انـقـلـبت الــزمـرة عـلى شـقـيق الـصـديق
نقلب البس نـومه ثم انقلب نـائب ا الـذي غادر مطرودا 
ــنـــقــلب جـــيــرانه فـــحــاربه عـــلى رئــيـــسه ثم حـــارب ا
اجلــــيــــران ثم جــــرى اعــــدامه ثــــــم قــــام اجلــــيـــران
وبـتــنـصــيب وكالء لــهم عـلى اقــلـيم الــدولـة وبــقـــــــيت
دمـــــــــاء وامــوال االقــلــيـم تــصـــــب في كل مــكــان اال

كانها الطبيــــعي.

ـيـة الـتي من بــ الـشـخــصـيـات الـعــا
الــتـقـيــتـهـا فـي مـسـيــرتي الـصـحــفـيـة
رئــــيس وزراء جـــمــــهـــوريــــة الـــصـــ

الشعبية شو ان الي.
كـــان ذلك عــام 1964 خـالل زيــارة قــام
بــهـا لــلـعــراق في عــهـد الــرئـيس عــبـد
الـسالم عـارف وقـد اتـيـحت لـي فـرصة

. لقاء الزعيم الصيني مرت
خـالل تلك الـزيـارة اجـرى يـشو ان الي
مـباحـثات مع الرئـيس عارف بـحضور
رئـــيس الــوزراء طـــاهــر يـــحي ووزيــر

اخلارجية ناجي طالب.
وكـــان الــعــراق بــعــد ثــورة 14 تــمــوز
 1958اصـــــبح رابع دولـــــة عــــربــــيــــة
تـعـترف بـالصـ الـشعـبيـة بـعد مـصر
وســـوريــا والـــيــمن وكـــانـــــــت زيــارة
الــزعـــيم الــصــيــنـي ضــمــــــــن جــولــة
عــــربـــيـــة الســــتـــطالع تــــطـــــــــــــويـــر
الــعـالقــات االقــتــصــاديــة الــتي ارسى
اسـسهـا رئيـــــس الـوزراء الزعـيم عبد

b∫ الوفد الصحفي العراقي يستمع الى تصريحات شو أن الي Ë

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6566 Thursday 23/1/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6566  اخلميس 27 من جمادى األولى 1441 هـ 23 من كانون الثاني (يناير) 2020 م

غالف الكتاب

ــــوصـل: يـــوم فـي اربــــيل ويــــوم في من ا
كـرمــلــيس وقــره قـوش ويــوم في الــقـوش
والــيـوم األخــيــر في كــركـوك ولــكم تــكـرر
معنا اللقـاء نفسه في قاعة صف تضمّ 20
شـخصـاً أو في صـالـة لـلـخـورنة مع 100
هـجرين أو فـي كنـيسـة جتمع -300 من ا
500 شخـصـاً أو في كـاتدرائـيـة امتألت بـ

. ؤمن 1000 أخ وأخت من ا
كــان هـنــاك أوالً وقت لــلــصالة والــتــرتـيل
وشــرح اإلجنـــيل وكـــنت أشــرح أســـبــاب
ظاهـرات أقيمت مجيـئنا وأعـرض صوراً 
أمــــام كـــاتـــدرائــــيـــة الـــســــيـــدة الـــعـــذراء
(نـــــــــورتــــــــردام) فـي بــــــــاريـس أو أمــــــــام
الكـاتدرائـيـة االولى مار يـوحـنا في لـيون
وذلك قــبل أيــام مـن زيــارتي. كــنت أشــرح
لـهم عن الـقـداس الـذي أقـمـته في كـنـيـسـة
فــورفـــيـــيــر (Fourvière) في لـــيــون قـــبل
قــدومـنــا بــقــلــيل والــصالة احلــارة الـتي
رفـعهـا مـسـيـحـيـو فرنـسـا… بـعـدئـذ تأتي
كنني هجرون. و فترة شهادات يدليها ا
الـقـول بـأنـنـا سـمـعـنـا 100 مـرة احلـكـاية
نـفـسـهـا لـكـنـهـا دائـماً مـخـتـلـفـة; مع ذلك
كــــانت الــــشــــهـــادات تــــدور حــــول األيـــام
الــعــصــيــبـة الــتـي عـاشــوهــا في 17 و18
تـــمـــوز حـــيث أعـــلن فـــجـــأة أنه لن يـــبق
ـوصل. عـندئـذ قررت مسـيـحي واحد في ا
أن أعــمل تـــوأمــة بــ أبــرشـــيــتـَي لــيــون
ـوصل وعـاهـدتُ نـفسـي أمـام اجلمـيع وا
أن أتلـو صالة األبـانا بالـكـلدانـية لـغـتهم
الليتورجية سأتلوها كل يوم حتى يعود

سيحيون إلى ديارهم! هؤالء ا
لم يــكـن الــوضع جــيــدا لـــكن كــمــا شــرح
الـبـطـريــرك في هـذا الـكـتــاب تـفـاقم األمـر
كثيراً بعد أيـام من انتهاء سفـرتنا عندما
قــــامت “داعش) ”الــــدولــــة اإلسـالمــــيــــة)
بـاالسـتـيالء عــلى كل من قـره قـوش ومـدن
أخرى عديـدة في ليلة 6 و7 من شهر آب

وكانت مأساة جديدة اخرى!
كلُّ الـشهـادات الـتي سـمـعـنـاها خـالل تلك
األيام التي ال تنسى أثارت فينا تساؤالت
ــكـنــنــا أن نـســاعـد ونــعـرّف عـدّة. كــيف 
الـعـالم بــهـذه احلـالـة ونـســتـنـهض الـرأي
الــعـــام ونــعــقـــد عالقــاتٍ مــســـتــمــرة بــ

العائالت العراقية والفرنسية…?
ولــــــكن قــــــبل كـل شـيء أريـــــد أن أبــــــيّن
انــبــهـاري بــإخــوتي وأخــواتي هــؤالء في

ان ألنهم: اإل
 –وال مـرة لـم يـنــكـر أحــد من مــسـيــحـيّي
ـــانه أمـــام الــــقـــرار الـــقـــاطع ـــوصـل إ ا
الـنــهــائي الـذي صــدر يـوم 17 تـمـوز في
حـــ كــان–إذا ســــــمـح لي أن أقــــــول-ربّ
ــســيــحــيــة األول “الــقــديس عــائــلــتـــنــا ا

بـــطــرس ”قــد
أنـكــر مــعــلـمه
عشيّـة خميس
الـــــفـــــصـح. لم
أســـــــــــــمـع قـط
أحدًا من هؤالء
يـــــــدلـي ولــــــو
بــــبـــنـت شــــفـــة
بـكالم يـعبّـر عن
الــــــرغـــــبــــــة في

االنتقام.
 –كـــنت شـــاهــداً
مـــرتـــ لـــدعـــوة
ـــــــانــــــيــــــ بــــــر
مـســلـمــ امـرأة
شـــيـــعـــيـــة ورجل
سني عبّرا فـيهما
عن الـــــدَيـن الــــذي


