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لبنان في الكرسي الرسولي: مستقبل العالم اآلتي
له يقول البابا فرنسيس: قم!

رأي

كيف للبنانيني ان ينسوا ذاك الكالم الذي قاله البابا بيوس الثاين عرش، 
يف 17 اذار من العام 1947، يف اثناء تدشني العالقات الديبلوماسية 
تقديم  مع  الرسويل،  والكريس  وعريب  اوسطي   - بلد رشق  اول  بني 

اوراق اعتامد اول وزير مفوض لدى الفاتيكان السفري شارل حلو؟
الثانية،  العاملية  الحرب  البابا، والعامل خارج من اهوال  يومها، قال 
للبنان املستقل للتو: "ان وطنكم، الشبيه، بالنظر اىل تعددية مكوناته 
االتنية واللغوية، بالنرس ذي االجنحة املزدانة بالف لون الذي راه 
حزقيال هامئا فوق لبنان )حزقيال 17، 3(، مدعو انطالقا من دعوته 
الفريدة اىل تحقيق وحدة االخوة الحياتية الهانئة، السيام بني ابناء 
اخوي  لشعور  االغىل  واملثال  والفكر.  املصدر  حيث  من  مختلفني 
كهذا، متالئم حتام مع الخري العام للجميع، يرتدي وسط اضطرابات 

الرشق االوسط، معنى نبيال يحتذى".
تلك قناعة الكريس الرسويل تجاه لبنان انطلقت، يف العرص الحديث، 
مع البابا بنديكتوس الخامس عرش يوم وقع صيف العام 1920 عىل 
لقيامه يف  الرسمي  االعالن  قبيل  اسابيع عدة  الكبري،  لبنان  خارطة 
االول من ايلول، وارساها خلفاؤه، وملا يزل صداها يرتدد مع احبار 
اعظمني احبوا لبنان، وقد زاره معظمهم، اذ رأوا فيه "مستقبل العامل 
االيت"، الطالع من ازمات ما شهدت البرشية تسارعها وعميق ذيولها 
منذ فجر التاريخ. ازمات قضت عىل قناعات، ونقضت اسسا قامت 

عليها حضارات واينعت ثقافات. 
هو االنسان كان محركها االول فغدا ضحيتها االكرب: هذا بنى لنفسه 
عقائد قومية، وذاك استرشس يف تيارات الحادية. هذا منا يف عصمة 
تفوقية، وذاك انتىش يف بدع فكرية. هذا توسع يف الغائيات للفرادة، 

وذاك هيمن باالدعية عىل مدلوالت التميز. 
وحده لبنان بقي بكليته جامعا الطالالت من سامء، وشوق اىل معية 
تتحقق عىل الرغم من الصعاب، شاهدا عىل رعاية وحدة انسانية 
دمائهم  من  الغايل  الثمن  انتامءاتهم،  مختلف  من  ابناؤه،  دفع 

للحفاظ عليها. 
هو هذا الوطن، الصغري مساحة، ينظر اليه الكريس الرسويل ال عىل 
انه مخترب، اذ ان الخيارات البرشية ليست مادة لتجارب، بل ملتقى 
الغنى الذي تكتنزه الكيانية البرشية، وهي هبة من عند الله: ملتقى 
يعطي كل املعنى لالنسان، كل انسان وكل االنسان. ومن دونه الغاء 

لله ولالنسان عىل حد سواء. 
هذا التكامل بني االنسان وذاتيته، وبينه وبني االخر املختلف عنه، 
استنادا اىل الطبيعة البرشية الجامعة، وبينه وبني ارضه، وبينهام وبني 

الله، هي التي يعتربها الكريس الرسويل: رسالة لبنان. 
وقد غاىل االحبار االعظمون املعارصون، جميعهم، يف ابرازها واعالء 

وها خليفته، البابا املستقيل بنديكتوس السادس عرش يزور لبنان، 
العامد  السابق  الجمهورية  رئيس  امام  وصفه  كان  بعدما  بدوره، 
ميشال سليامن بـ "قلب العامل وعقله"، ويوقع فيه ارشاده الرسويل: 
"الكنيسة يف الرشق"، فيام الرشق بارسه واقع ضحية التطرف الديني 
والتقاتل والتنابذ بني الواحد واالخر اىل حد االلغائيات الدموية باسم 

الدين واملغاالة يف شذوذ التدين. 
ومع انتخابه، خيش اللبنانيون ان ال يعريهم البابا فرنسيس االهتامم 
عينه، هو االيت من الجهة االخرى للعامل. لكنهم رسعان ما خربوا فيه، 
ذاك الذي يحب وطنهم ال النهم فيه ضحايا تجارب عسكرية كانوا 
النهم  بل  فحسب،  تخيالتها  غطرسات  ويف خدمة  اوهامها  ادوات 
اليوم ارسى ازمات متشابكة جعلت منهم، وهم رواد حضارة الحياة، 
مناذج حية لشعب مرسوق يف لقمة عيشه وجنى عمره، مذل يف 
ابسط مربرات استمراريته، ومسحوق يف ابرز مقومات صموده. وقد 
انفجار دمر عاصمته مبا فيها من  اثر اضخم  غدا رشيدا يف ارضه، 
ارث حضاري وانساين، بعدما تم اغراقه بالعدد االكرب من النازحني 
املنطقة  الحروب يف  نتيجة  الفلسطينيني  الالجئني  قبلهم  السوريني 

وعليها.
هو لبنان الوجود يف خطر فقدان ال حضوره فحسب، بل اكرث: هويته 

وتاليا رضورة فعله يف العامل. 
كيف للبنان ان يرتك وحيدا يف مصارعة ما بدا كانه حتمية قدره؟ 
يتقاعسوا،  ان  والروحيني  الزمنيني  ملسؤوليه  كيف  ايالما،  واالشد 
ذاتهم  تكريس  عىل  االقدام  عن  الخاصة،  مصالحهم  يف  متخبطني 
الباين  البابا فرنسيس، هو  التي هزت صميم  النقاذه؟ هي االسئلة 
جسور االخوة البرشية، وقد كرس لها وثيقة وقعها مع سامحة شيخ 
االزهر الرشيف، يف دولة االمارات )4 شباط 2019(، وجعل مضمونها 
ضامنة مثار زيارته التاريخية اىل العراق )اذار 2021(، مستلهام يف 

املرتني لبنان منوذجا.

شأنها، اىل حد ان البابا القديس يوحنا - بولس الثاين جعلها مرادفة 
للبنان اذ قال، يف ذروة الحرب عىل لبنان وفيه، يوم اعتقد الجميع 
يف الداخل والخارج، ان لبنان زال وانتهى وغدا مغانم لهذه او تلك 
من القوى االقليمية او العاملية، باملجاهرة او بالتسرت، بالتكافل او 
بالتناوب، بالتالزم او بالتفرد:"ان لبنان هو اكرث من وطن، انه رسالة 
حرية وعيش معا للرشق كام للغرب"، مضيفا يف املبارش: "ان زوال 

لبنان، ال قدر الله، سيكون اكرب تبكيت للبرشية".
كان ذلك يف 7 ايلول 1989. قبل هذا التاريخ، وبعده، رافق البابا 
القديس لبنان "ساعة بساعة"، عىل حد تأكيده. هو الذي اعرتف يف 

العام 1987: "انا لبناين اكرث منكم!".
وهل ننىس ايضا مداخالت البابا القديس بولس السادس، اول بابا 
معارص يزور لبنان، من اجل الحفاظ عليه؟ وهل ننىس نداءات البابا، 
الطوباوي املقبل، يوحنا - بولس االول يف حربيته التي مل تدم اكرث من 

33 يوما، من اجل وقف تدمري لبنان؟
اجل  من  ونداءاته  مداخالته  فاقت  الثاين  بولس   - يوحنا  وحده 
لبنان اكرث من 330 نصا كامال، من دون ان نغفل تجنيده الكنيسة 
بادرة  يف  وحده،  لبنان  اجل  من  خاص  سينودس  لعقد  الجامعة 
ارشاده  عقبه  واصداره  اليوم،  اىل  نشاتها  منذ  الكنيسة  تعرفها  مل 
الرسويل: "رجاء جديد للبنان"، الذي وقعه يف 10 ايار 1997 يف زيارته 
التاريخية اىل بالد االرز، قبل 25 سنة، وقدمه "وديعة لشباب لبنان" 
الذين ائتمنهم عىل تطبيقه، وقد وصفه بال"مانيا شارتا" اي دستور 

الكنيسة يف لبنان".

فكانت لذلك رصخات ثالث له:
- "اعزايئ الرعاة، اساقفة، وكهنة، ومكرسني، ومكرسات، وعلامنيني، 
ثابروا يف مرافقة املؤمنني. اطلب منكم... الفقر، من دون اي ترف، 
وشعبكم  مؤمنيكم  ساعدوا  يتأمل...  الذي  شعبكم  مع  الفقر،  بل 
عىل النهوض وعىل ان يكونوا ابطال والدة جديدة؛ التزموا جميعا 
املشرتكة،  املصلحة  باسم  والتجديد  التوافق  تحقيق  عىل  العمل 
واالخوة...  والسالم  املشرتك  والعيش  الحقيقية،  اللقاء  وثقافة 
املشرتكة.  املصلحة  تجديدا ضمن  التوافق  هذا  يكون  ان  وعىس 
املسيحي  الوجود  استمرارية  ضامن  ميكن  االساس،  هذا  فعىل 
ومساهمتكم القيمة للبلد والعامل العريب واملنطقة بارسها، بروح 
من االخوة بني جميع الطوائف املوجودة يف لبنان. )نداء من اجل 

لبنان 2 ايلول 2020(.
- "كل من يف يده السلطة، فليضع نفسه نهائيا وبشكل قاطع يف 
خدمة السالم، ال يف خدمة مصالحه الخاصة. كفى ان يبحث عدد 
انانية عىل حساب الكثريين! كفى ان  قليل من الناس عن منفعة 
لبنان  استخدام  كفى  الناس...  امال  عىل  الحقائق  انصاف  تسيطر 
والرشق االوسط ملصالح ومكاسب خارجية! يجب اعطاء اللبنانيني 
الفرصة ليكونوا بناة مستقبل افضل، عىل ارضهم وبدون تدخالت ال 

تجوز". )لقاء صالة من اجل لبنان 1 متوز 2021(.
وسياسية،  اقتصادية  ازمة  يف  الواقع  العزيز،  اللبناين  الشعب  اىل   -
وهو يسعى جاهدا لوجود حل لها، اريد اليوم ان اجدد تأكيد قريب 
منه وصاليت من اجله، وامتنى ان تساعد االصالحات الالزمة ودعم 
املجتمع الدويل ليك يبقى هذا البلد ثابتا يف هويته وبقائه منوذجا 
للعيش السلمي معا واالخوة بني مختلف االديان فيه". )خطاب امام 

السلك الديبلومايس 10 كانون الثاين 2022(.
بالوجود  وطن  لحق  مناقض  فكر  كل  ينبذ  بها  رصخات!  قلت: 
يستحق  كيانا  اعالها  التي  الحياة  عشري  ليعود  والفعل،  والحضور 
الدفاع عنه، سكناه يف الحق، وقد انبعث من جديد يف النور واليه، 
فعاد الوطن - العمق الذي به يصري العامل جديدا وقد استحق معناه، 
يف القلوب كام يف العقول. وطن ناهض اقوى يف االميان به، يف كنفه 

يفتعل عدل االيت من االيام، يف امتالك الحرية وسالم الحق.
ذاك  بل  االرتحال،  حد  التغرب  وال  االرتجال  وطن  بذلك  هو  وما 
الطالع من لدن اقىس االختبارات، وندرتها عىل اي ارض، فام كان 
خطا، بل موسعا حدود االنتصار عىل املوت حتى ابعد آفاق الحياة.

فهل من سميع؟
ها الحرب االعظم يقف امام لبنان - الثمر االيت وهو اليه، وها لبنان 
ملا يزل واقفا شهادة لالنسان القائم يف حارض قاس، يتلقى الرضبات 
قم  القادمة!  لالجيال  قم  البابا:  يقول  له  لكن،  داخل وخارج.  من 

لحقيقة االنسان! قم لغلو القيامة!
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