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البابا فرنسيس في العراق رسول سالم
زائرا منابع التاريخ

تشكل الزيارات الباباوية حدثا استثنائيا عىل مستوى العامل ملا تحمله من بشائر سالم ،وتضميد جراح ومسح الالم املعذبني
واملقهورين واملهجرين يف االرض .وعندما يطأ البابا ارض اي دولة يحوطها بهالة من القداسة ويكرسها وطنا عصيا عىل الزوال
ليس امرا عاديا ان يقوم الحرب االعظم البابا
فرنسيس بزيارة اىل دولة العراق يف هذا التوقيت
بالذات ،ويف ظل مخاطر جائحة كورونا .لهذه
الزيارة انعكاسات كبرية عىل لبنان باعتباره مكرسا
بابويا وطن الدور والرسالة .وليس اجدر من
الخبري يف الشؤون الفاتيكانية ومؤلف كتب عن
الباباوات االستاذ املحارض يف جامعة الروح القدس
والجامعة االنطونية الدكتور ناجي قزييل يرشح
لـ"االمن العام" جوانب الزيارة البابوية واهميتها.
■ ما اهمية زيارة الحرب االعظم البابا فرنسيس اىل
دولة العراق؟
□ ان يزور حرب اعظم العراق ،فهذا يف ذاته حدث
تاريخي .الزيارة ارادها اصال البابا القديس يوحنا
بولس الثاين يف اذار  2000ملناسبة اليوبيل الكبري،
اال انها تأخرت قرابة العقدين .تاريخيا ،الحرب
االعظم يزور يف العراق منابع التاريخ ،فالعراق
منطلق التاريخ االنساين ،قبل ان يكون ارثا دينيا
وذخرا حضاريا لالنسانية .دينيا هو منهل الديانات
االبراهيمية ،اليهودية ،املسيحية واالسالم .البابا
فرنسيس يأيت اىل العراق رسول سالم ،هو السلطة
الروحية االعىل للمسيحية ،واملعنوية االرفع يف
العامل ،ليقول لالرسة البرشية ان آالم العراقيني
خصوصا وابناء املنطقة عموما ،آن اوان وقفها.
■ هل من تأثري لهذه الزيارة عىل استعادة
الحضور املسيحي التاريخي يف العراق؟
□ بالطبع ،حضور البابا فرنسيس يف العراق رسالة
دعم بالغة القوة اىل املسيحيني العراقيني عىل وجه
الخصوص ،واملرشقيني عىل وجه العموم .هم الذين
دفعوا الثمن االغىل من ارواحهم وممتلكاتهم،
وهجروا يف اوطانهم ومنها .وقد صلبوا ،وقطعت
رؤوسهم ،وبيعت نساؤهم رقيقا واغتصبت
بناتهم ،ورمي ابناؤهم يف دجلة والفرات ،وفجرت

كنائسهم ،وسلبت ممتلكاتهم ونسفت اديرتهم
واحرقت مكتباتهم .كان ذلك بواسطة داعش
الذي اتخذ الدين االسالمي ذريعة ،وهذا الدين،
دين الرحمة والهدى ،ابعد ما يكون عن مامرساته.
حينها ،مل ُ
يعل يف العامل اال صوت رأس الكنيسة
باسم االنسان والحق والعدالة .املهم اليوم ان البابا
فرنسيس سيزور اماكن االالم يف العراق ،ومعه
رسالة قيامة ،وهو ات ايضا لزيارة الشعب العراقي
بأرسه وليس فقط املسيحيني منه ،ألن جميع ابناء
هذا الشعب عانوا واستشهدوا معا.
■ كيف تنظر اىل ابعاد لقاء البابا فرنسيس
مع املرجع الشيعي االعىل اية الله السيد عيل
السيستاين يف النجف االرشف؟
□ انها من دون شك ِقبلة الزيارة البابوية اىل
العراق وقمتها االنسانية .زيارة البابا فرنسيس تأيت
تحت شعار السالم ،وبناء السالم يقتيض بحسب
رؤية البابا نفسه ،الذي يسري عىل طريق شفيعه
القديس فرنسيس ،الذهاب اىل االخر املختلف،
ايا كان اللقاء به ،وتبادل قبلة السالم معه .لقاء
البابا فرنسيس مع السيد السيستاين ليست ملجرد
الصورة ،بل الرساء نهج ومنطق ولتوطيد رؤية
ورشاكة فاعلة ،يساهم كل منهام ،عىل طريقته،
ومن موقعه ،يف ترسيخها واعالئها .من املهم ان
يرى ابناء الشعب العراقي ،والعامل بارسه ،ان
رأس الكنيسة هو من اىت اىل عند هذه املرجعية
الدينية العليا ،ليك يدرك ان الكنيسة بأرسها هي
اىل جانبه يف نضاله وحقه .يف املقابل سيفرح ابناء
الكنيسة يف هذا اللقاء الذي سيؤكد لهم وللعامل
وللمشككني ان بناء سالم انساين حقيقي امر
ممكن ،ومن يستغل الدين ملأربه الظالمية ليس
مبؤمن وال مبتدين ،ومن يعمل من القوى العظمى
والخفية عىل تأجيج الرصاعات الدينية يف املنطقة
لن ينجح يف تحقيق اهدافه .وال ننىس ان الزيارة

البابوية اىل املرجع السيد السيستاين زيارتان يف
زيارة واحدة ،فالبابا فرنسيس يزور اية الله ،كام
يزور مقره يف النجف االرشف يف الوقت عينه .ويف
ذلك منتهى االحرتام والتقدير للمكانة وللدور،
للموقع والشعاع هذا املوقع عىل مستوى املنطقة
والعامل.
■ اىل اي مدى ستنعكس الزيارة عىل الحوار يف
املنطفة ببعديه السيايس والديني؟
□ ال شك يف ان توقيت زيارة البابا فرنسيس اىل
العراق ،يف هذا الظرف بالذات ،وارصار قداسته
عىل القيام بها عىل الرغم من كل الصعوبات،
ويف وقت مل يشف العامل بعد من تفيش جائحة
كورونا ،كلها امور تظهر ان قداسته اخذ املبادرة
للدخول اىل قضايا هذا الرشق املعذب والبالغ
التعقيد ،مفتتحا صفحة جديدة ،يؤكد من
خاللها وقوفه اىل جانب شعوبه املعذبة ،املنتهكة
حقوقها ،واملمنوع عليها حرية تقرير مصريها،
واملسلوبة ارضها .اللحظة التي يتدخل فيها البابا
هي اقوى من لحظة الحقيقة ،اذ انها لحظة
الرضورة الجامعة ،فالعامل بأرسه منهك من جائحة
اودت بكل مظاهر قوته الوهمية ،وهدت ابراج
جربوته املتعايل ،وزعزعت رؤاه التسلطية ،وبات
يف حاجة اىل من يبلسم له جراحه ويعمل عىل
شفائه .وقد تبني انه ،عىل املستوى العاملي ،فيام
القادة يتخبطون يف منهجيات ومسودات برامج
وصياغات انشائية ،وحده البابا فرنسيس ميتلك
رؤية الشفاء العاملي الناجع لالفراد والشعوب
واالمم ،وهي رؤية عمرها الفي عام :االخوة
االنسانية .وقد صاغها يف وثيقة وقعها مع
سامحة شيخ االزهر ،وعاد ففصلها من خالل
رسالة عامة كتبها يف اثناء الحجر يف زمن تفيش
الجائحة ،وحملت عنوان" :كلنا اخوة" .قوام رؤية
البابا فرنسيس ،يف هاتني الوثيقتني ،والتي منهام

الدكتور ناجي
قزييل مع البابا
فرنسيس.

سيطلق مبادرته للمنطقة هي :القيام من ظالل
عامل مغلق واحالم محطمة اىل مرشوع مشرتك
ال استبعاد عامليا فيه الحد ،يتحقق من خالل
تقدم نحو اتجاه مشرتك بهدف بناء عامل منفتح،
قائم عىل رشكاء يف الحرية واملساواة واالخوة،
عامل يحرتم حقوق الشعوب ،عرب الحوار والبناء
معا .عىل ان يكون اساس التوافق يف كل ذلك:
الحق ،واللقاء والثقافة الجديدة .وهذه مجتمعة،
وبصورة مفصلة ،بحسب البابا فرنسيس ،من
شأنها هندسة السالم وصنعه ،حيث تلتقي
االديان عىل خدمة االخوة يف العامل.
■ كيف ميكن ان يستفيد لبنان من هذه الزيارة،
وهل سيتبعها قداسة البابا بزيارات اىل املنطقة؟
□ للبنان الدور االساس يف تحقيق هذه الرؤية
لرأس الكنيسة ،لو انه مقتنع فعال باملكانة التي
اعطاها له الكريس الرسويل منذ ما قبل انشاء
الكيان اللبناين كدولة مستقلة .لقد نظر الكريس
الرسويل اىل لبنان عىل الدوام بأنه الجوهر.
وتوج البابا القديس يوحنا بولس الثاين هذه
النظرة  -القمة بتعريفه لبنان "اكرث من وطن،
هو رسالة حرية وعيش معا للرشق كام للغرب"
يف  7ايلول  1989يف الوقت الذي كان لبنان
مشلعا وفريسة النار والدمار والترشذم ،عاد
فالزم الكنيسة الجامعة بالحفاظ عليه من خالل
سينودس خاص به وارشاد رسويل مميز هو من

لبنان ما كان ليبقى لوال
اهتمام الكرسي الرسولي
به ورعايته
اهم ما صاغه البابا القديس .واىت خليفته البابا
بنديكتوس عىل خطاه يف زيارة تاريخية للبنان
ليوقع ،عىل مثاله ،ارشاده الرسويل االقوى حول
املسيحية يف الرشق انطالقا من لبنان .لكن
ويالالسف السلطات اللبنانية ،الزمنية والروحية،
تشاركت يف التخاذل تجاه الكريس الرسويل،
اهمية وموقعا ،واكتفت من خليفة بطرس
بالتهافت الفارغ عىل اخذ الصور التذكارية
معه .فال متابعة ،وال اسرتاتيجيا للتعاطي مع
اعىل مرجعية مسيحية عاملية ،وال تنسيق ،وال
مبادرات تالق معها وال حتى تواصل عىل قدر
من الوعي والفكر وااللتزام ،بل ارصار عىل
السطحية واختالق مشكالت عبثية ومراهقات
ديبلوماسية من دون ادراك تبعاتها .وعىل الرغم
من هذه الترصفات اللبنانية العدمية املسؤولية،
يرص البابا فرنسيس عىل السري عىل خطى
اسالفه منذ القديس بطرس ،بالحفاظ عىل لبنان
وشعبه .يف آخر كلمة له امام اعضاء السلك

الديبلومايس املعتمد لدى الكريس الرسويل ،اي
امام ممثيل دول العامل قاطبة ،عاد فذكر بقيمة
لبنان ،موبخا ،عىل طريقته ،مسؤوليه الزمنيني
والروحيني عىل تقاعسهم يف تحمل مسؤولياتهم
التاريخية تجاه وطنهم وشعبهم .لقد رأينا ان
الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون ،وهو الرئيس
العلامين لدولة تفصل بقانون العام  1905الدين
عن الدولة ،يبني رؤيته لقيامة لبنان عىل االرشاد
الرسويل للبابا القديس يوحنا بولس الثاين ،وعىل
كلمة للبابا بنديكتوس السادس عرش ،مستنسخا
حرفيا هذين املرجعني يف مؤمتريه الصحافيني يف
بريوت الصيف املايض ،ويف كلمته امام الجمعية
العامة لالمم املتحدة يف ايلول الفائت .الحرب
االعظم سيوايل زياراته اىل دول املنطقة املعذبة،
فبعد مرص وفلسطني واالردن ،يرتقب زيارته
لسوريا ،ولديه دعوة رسمية لزيارة الجمهورية
االسالمية االيرانية وعد بتلبيتها.
■ ما اهمية الزيارة املرتقبة لقداسة البابا اىل
لبنان؟
□ لبنان اليوم يف اسوأ مرحلة من تاريخه .هويته
ورسالته يف خطر ،دولته يف انحالل ،احياء عاصمته
مدمرة وقلبها ما عاد البنائها ،وطموح شبابه
الهجرة .هذا هو الوقت الذي علينا التامس زيارتنا
من الحرب االعظم .هو وحده قادر عىل ان يعيد
الينا االميان بأن لبنان لن يزول.
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