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  عزاؤنا في وداع المطران بولص فرج رحو 
  شھید المحبة والسالم والدرس العراقي األبرز

یشارك العراقیون جمیعا في وداع فقیدھم الراحل بولص فرج رحو، ولكنَّ الدرس األبرز واألھم لیس 
 یمثل شھید المحبة والسالم ویمثل شھید الوحدة العراقیة، وطنیَةَ ، إنسانیَة في الجرح البالغ  وعمقھ حسب بل في كون الراحل

فرحیل المطران رحو ھو الناقوس الذي یكشف لنا جمیعا  توّجھ اإلرھابیین للضرب في .. الجوھر، تنویریَة المسیرة والھدف
  ...القلب مّنا

ز مسیحي مھم فقط وال استباحة إنَّ اغتیال مطران مسیحي عند العراقیین ال یعني بالمرة قتل رم
فالمسیحیة والمسیحي یبقى أحد أھم بناة .. لحیوات أقلیة ووجودھا، فقد وّلى زمن یستخدم مصطلحات التھمیش واإللغاء

  ..الوجود العراقي وأساسھ الثابت الجذور والمنابع
ا إلى حیث حرائق وتلك الجریمة النكراء تعني تجاوز كل الخطوط الحمر التي تمتد أذیال الجریمة فیھ

الكنائس وقتل األبریاء المدنیین المسالمین من أبناء العراق المسیحیین من مؤسسي وجود العراق وحضارتھ الشامخة مذ بابل 
  ...وآشور

فھا ھي الجریمة ال تكتفي بوحشیة االختطاف وال تشبع نزواتھا في جرائم االغتصاب وال تنتھي 
  ..ء بل تذھب إلى حیث تقول ال وجود لخط أحمر وال حّد تقف عنده تلك الجریمةبحرق دور العبادة وال في قتل البسطا

وال مجال لالستجابة لشریعة أو قانون وال .. إنَّ الجمیع ھنا مستھدف؛ ال استثناءات في األمر الجلل
  ..! تاریخ البشریةحتى لسماع رأي أو منطق عقلي أو توقف عند حّد فكل شيء مباح فاغر الفاه للجریمة بأوسع وجود لھا في

بال ألم (وبعض العزاء مشي [فھل بعد ھذا الدرس، سننتھي إلى بكاء شھیدنا وقبول العزاء فیھ 
  ].حیث المجرم وجریمتھ! في جنازة القتیل) المسیر

ال ینبغي أْن تمضي الجریمة ھكذا بال موقف حازم صارم یتمثل في وحدة العراقیین وعودة الروح 
ي باالھتمام ذاتھ حیث توَقف جرائم استباحة المسیحیین التي صارت سمة لواحد من أفعال التطھیر الذي یدافع عن كل عراق

العرقي الدیني في وطن التسامح والمحبة والسالم، وطن الدیانات وأتباعھا الذین یشكلون فسیفساء العراق عبر تاریخھ وفي 
  ...حاضره

 المسیحیین ھو ضرب في الوجود العراقي وسیبقى الدرس األھم لمقتل المطران رحو في أنَّ ضرَب
  ...وھویتھ وبنیتھ وتجاوز لكل منطق لشریعة أو دین أو قانون

ونمضي لمشاطرتھ ) عصاه(وسیكون خیر عزاء لرسول السالم والمحبة وھو یغادرنا أن نحمل 
جة ودموعا وسلبیة رسالتھ وإعالء كلمة الحق والسمو محققین لھ تطھیر عراقنا موحد النسیج من اإلرھاب وكفى فر

وقصورا؛ فحیوات الناس ومصائرھم ال تنتظر لملمة أوضاع المكاتب والمؤسسات الحكومیة والبد من رّد اعتبار جدي 
  ..مسؤول غیر برقیات التعازي التي یدبجھا موظف لمسؤول أو قائدأو مؤسسة

وأنَّ دمك الذي روى عزاؤنا فیك أیھا المطران أنَّ شھادتك تتحول إلى الدرس األبرز لعراق جدید 
تراب الوطن سینبُت نخیال من أبنائك الضاربة جذورھم عمیقا في عراق الكنیسة والمعبد والجامع وستعلو في الغد معزوفة 

  ...سالم ومحبة من التكبیر وقرع األجراس حتى تسود أصوات الناس ویخرس أعداؤھم
مان لجمیعنا حاملین شموع المطران لنخرج الیوم سویا في مسیرة التعبیر عن رسالة التسامح واأل

  ...تضيء مدننا كافة
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