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البابا فرنسيس في البحرين: لبنان وجعي 
وسيعود إلى عظمته وهذه ثالثّية الحياة

مقال

هي املرة الثانية لحرب اعظم يف الخليج، وقد شاءها البابا فرنسيس ان 
ال تكون مجرد زيارة امنا انبثاق من العمق للقاء اآلخر... وبناء زمن 
تالق معه، متحرر من نري الحدود التي اعتلت جدرانا. فيضه، رشكة 

مرياث ال تقوى عليه الحروب، التي تبدده لتنهيه.
"نحن يف حرب عاملية ثالثة... مجزأة!" عبارة رددها البابا فرنسيس يف 
اكرث من موقع ومناسبة. مقصدها ان مصري االنسانية عىل املحك. هو 
سارع فبادر. وكانت لقاءاته مع العامل العريب واالسالمي: من مرص 
االمارات حيث  )نيسان 2017(، اىل  ومحارضته يف االزهر الرشيف 
وّقع وسامحة شيخ االزهر الرشيف الدكتور احمد الطيب "وثيقة 
)شباط  معا"  والعيش  العاملي  السالم  اجل  من  االنسانية  االخوة 
2019( فاملغرب )آذار 2019(. ومن العراق املكلوم ولقائه التاريخي 
السيستاين يف  الحسيني  السيد عيل  العظمى سامحة  الله  آية  مع 
النجف االرشف )اذار 2021(، اىل... مملكة البحرين اليوم )ترشين 
الثاين 2022(. وهل ننىس محطته االوىل يف االرايض املقدسة )ايار 

2014(؟
لكنه يف اململكة... كان معه لبنان. 

لبنان - العبور من مثوى املوت اىل ملكوت الحياة.
"لبنان وجعي، ألن لبنان يف ذاته هو اكرث من بلد عىل ما قاله احد 
الباباوات من اساليف. هو اكرث من بلد، انه رسالة. ولبنان بالنسبة الينا 
جميعا له معنى عظيم!" قالها البابا فرنسيس عىل منت طائرة العودة 
من البحرين اىل روما، فأعاد واستعاد كم ذاق هذا الوطن بانسانيته 

املثخنة بالجراح تجارب االنسانية حتى مثالة املوت. 
لكن البابا رصخ لكل آن ومكان: "لبنان يعاين حاليا، وانا اصيل له... 

لكيام يتوقف انحداره ويستعيد عظمته!". 
رفيق  لبنان  لالرض:  اآلخر  املقلب  من  االيت  البابا  ايضا  قالها  اجل! 
اوجاعه لن يبقى مرميا يف وحشة االمل. انه رجاء الحياة الذي وان 
تالشت بعض مظاهرها فيه، اال انه يبقى رس الجاذبية اىل الالزوال. 

هو املستحق الحياة واستحقاقاتها. 
أأقول: فيه تقيم الحياة، ألن ال موت يغلبه؟

اىل ذلك سبقه البابا يوحنا - بولس الثاين، القديس، "حبيب الشعب 
اللبناين" الذي رأى يف عظة قداس افتتاحه السينودس الخاص ألجل 
لبنان )26 ترشين الثاين 1995( الذي كان هو من دعا اليه الكنيسة 
الجامعة، لبنان "اورشليم الجديدة": مدينة السالم الحقيقية: الخليقة 
الجديدة بأنوار الحق... فال تقوى عليها ظالمة بعد، مهام عربدت 

ظلامت وعصت مواض وتعاقبت حوارض بالسقطات.
قد تكون يف تلك الكثافة للبنان ومعناه، ابعاد من اميان. لكن البابا 
فرنسيس، اراد منها، وتحديدا يف ختام زيارته اىل البحرين، االنطالق 

املتبادلة،  والتهم  الالمباالة  ازدياد  بقلق، وعىل نطاق واسع،  نشهد 
وتوسع الخصومات والرصاعات التي حسبنا يوما اننا تغلبنا عليها، 

والشعبوية والتطرف واالمربيالية التي تهدد سالمة الجميع".
العيش  الفرنسيسية:  الرؤية  بحسب  االول،  الحياة  ثالثية  سند 
هذا  ومثرة  االنعزال.  شعبويات  ملواجهة  التعددية  باحرتام  معا، 

السند: االخوة.
البحرين  "منتدى  اختتام  يف  وكانت  البحرينية،  كلامته  ثانية  ويف 
للحوار: الرشق والغرب من اجل العيش االنساين معا"، يقول االب 
االقدس: "كل نوع من االكراه يتناىف مع جالل الله وقدرته، ألن الله 
احرتاما  يحرتمها  حرة،  مخلوقات  اىل  بل  عبيد،  اىل  العامل  يسلم  مل 
كامال. لذلك، لنلتزم، حتى تكون حرية املخلوقات مرآة لحرية الخالق 
العظمى، وتكون الصالة محمية ال يوضع امامها اي عائق. وال يكفي 
ان  العبادة، بل من الرضوري  التصاريح واالعرتاف بحرية  ان مننح 
نصل اىل تحقيق الحرية الدينية الحقيقية. وليس كل مجتمع فقط، 
بل كل معتقد مدعو اىل ان يتحقق من نفسه يف ذلك. انه مدعو 
اىل ان يسأل نفسه هل يفرض قيودا من الخارج عىل خالئق الله، 
ام يحررها من الداخل؟ هل يساعد االنسان عىل ان ينبذ التصلب، 
واالنغالق والعنف، وهل يزيد يف املؤمنني الحرية الحقيقية، التي ال 
تقوم بأن تفعل ما يبدو لك ويرسك، بل ان نعد انفسنا لعمل الخري 

الذي خلقنا الله له".
يضيف: "وان تفاوضت قوى مختلفة يف ما بينها من اجل املصالح، 
آخر  طريقا  هناك  ان  نحن  لنبني  السلطة،  واسرتاتيجيات  واملال، 
ممكنا للقاء. وهو ممكن ورضوري، ألن القوة والسالح واملال لن 
تصنع مستقبل سالم اطالقا. لنلتق اذا من اجل خري االنسان وباسم 
العملية،  املبادرات  لنشجع  اسمه سالم.  الذي  االنسان،  احب  من 
لتكن  اكرث،  وثابتة  فعالة  دامئا  الكربى  االديان  مسرية  تكون  حتى 

ضمري سالم للعامل!".

من جديد، كمن يعود اىل فسحة لقاء الحب االول، ليعلن للعامل ان 
العامل قيامي، فال الحقد وال الرش، ال الظلم وال القهر، ال افناء الحروب 
او محوه.  التغلب عليه  او  اقصائه  املوت، يف قدرة عىل  وال فساد 

والدليل: لبنان!
اجل، من دون لبنان - املنطلق ال تفهم ال خالصات كلامت الحرب 
البرشية من  رؤيته لخالص  كامل  بل  البحرين فحسب  االعظم يف 

خالل التالقي والحوار، الغفران والتحاب، التقارب واعتناق االخوة.
أِمن لبنان ثالثية الحياة، التي ينادي بها البابا فرنسيس؟ 

انا لن اجيب االن عن هذا السؤال. فليكن يف تأملكم اوال جوابه.
وكانت  اململكة،  يف  كلامته  اوىل  يف  يقول  االعظم  الحرب  هو  ها 
امام امللك واعضاء السلطات الدينية واملدنية: "هنا تلتقي حقائق 
متباعدة: يلتقي القديم والحداثة، ويندمج التاريخ والتقدم. وهنا، 
اىل  اشري  فريدة.  حياة  فسيفساء  تشكل  مختلفة  اصول  من  اناس 
ما يسمى بـ"شجرة الحياة"... واكرب غنى هذا البلد يتألق يف تنوع 
االعراق والثقافات فيه، ويف العيش معا يف سالم، ويف ترحاب السكان 
التقليدي. وفيه تنوع من غري تسوية ساحقة، وال تذويب لالختالفات. 

هذا هو كنز كل بلد متطور حقا".
ويضيف: "هنا، الجامعات املتعددة القومية والعرقية والدينية التي 
تعيش معا تشهد انه ميكننا ويجب علينا ان نعيش معا يف عاملنا، 
العوملة  السنني قرية عاملية، حيث تعترب  الذي اصبح منذ عرشات 
امرا مفروغا منه، لكن ما زال، والسباب عديدة، "روح القرية" غري 
معروف فيه، مثل الضيافة، والبحث عن االخر، واالخوة. عكس ذلك، 

سند ثالثية الحياة الثاين، بحسب الرؤية الفرنسيسية: الحرية التي 
تقتيض الحقيقة وترفض استخدام الدين لعنف او لقمع. ومثرة هذا 

السند: الضمري.
حكامء  مجلس  مع  اللقاء  يف  وكانت  البحرينية،  كلامته  ثالثة  ويف 
بعضنا  ولنود  بعض،  عىل  بعضنا  "لنتعرف  البابا:  يقول  املسلمني، 
بعضا، ولنقدم الواقع عىل االفكار والناس عىل االراء، واالنفتاح عىل 
املسبقة  االحكام  عىل  لنتغلب  االرض:  عىل  املسافات  قبل  السامء 
وسوء الفهم يف التاريخ، باسم من هو ينبوع السالم... كيف يتمكن 
املؤمنون من مختلف الديانات والثقافات من العيش معا، والرتحيب 
واحرتام بعضهم بعضا ان بقينا غرباء بعضنا عن بعض؟ لنسرتشد 
بقول االمام عيل: "الناس صنفان، اما اخ لك يف الدين، او نظري لك 
يف الخلق"، ولنشعر بأننا مدعوون لرعاية كل من وضعهم املخطط 

االلهي اىل جنبنا يف العامل".
يضيف: "قلب مخطط الله الرائع لالنسان، تصميم متناغم قادر عىل 
معانقة الخليقة كلها. لكن االنسان ابتعد عن الخالق وعن النظام 
الذي وضعه. من هنا نشأت املشاكل واالختالالت: مخاصامت بني 
 ،)9-6 )تكوين  ودمار  بيئية  اضطرابات   ،)4 )تكوين  وقتل  االخوة 
كربياء ورصاعات يف مجتمع البرش )تكوين 11(.  وباختصار، طوفان 
رش وموت تدفق من قلب االنسان، ومن رشارة الخبث التي اطلقها 
ذلك الرش الجاثم عند باب القلب )تكوين 4، 7( ليك يرضم النار يف 

حديقة العامل".
املعرفة  الفرنسيسية:  الرؤية  بحسب  الثالث،  الحياة  ثالثية  سند 
الحقيقية لذواتنا ولبعضنا البعض، لكيام يفيض العمق كام الينبوع 

الحي. ومثرة هذا السند: تناغم البرشية مع الله.
ها قد حان اوان اجابتي عن سؤايل: اجل! ليس اال من لبنان ثالثية 
البابا فرنسيس، بهذا الصفاء  الحياة للعامل، عىل ما ارساها وفصلها 
يف  وَمن  املسجد،  يف  وَمن  الكنيسة،  يف  َمن  يخاطب  ان  القادر 
الحسينية، وَمن يف الخلوة، وَمن يف الالموقع عبادة. انه مبسوط عىل 

املسيحية، لكن بها يحاور االوايت. 
ولنئ حرم تعلق السياسيني اللبنانيني مبصالحهم الشخصية التي تعيق 
املح  ما  )عىل  لبنان  اىل  املجيء  من  قداسته  وللوطن،  لله  رؤيتهم 
تكرارا( لتتجىل فيه رسالة لرسالة، فانه جعل من لبنان تصاعد تاريخ 

اىل حارض اغنى ومستقبل اسمى. 
قداسته ضمنا، ويعنيه، ويفنده، حيثام  يقصده  الذي  اللبنان  بهذا 
يحل، تكتمل شمولية اورشليم الجديدة عىل مدى ما يحل انسان 

ويتمجد به الله...
 - باالعرتاف  كلامته  اوىل  فرنسيس  البابا  يختم  بدء،  اىل  عودة  ويف 
املنطلق: "انا هنا مؤمن ومسيحي وانسان وحاج سالم، ألننا اليوم 

مدعوون، يف كل مكان، اىل ان نلتزم بجدية من اجل السالم".  
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