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اعداد / المدى 

ح�ص���ل بريجولي���و عل���ى تعليم���ه التمهيدي م���ن ويلفريد 
بارون دي لو�س �صانتو�س اأجنيلي�س وتخّرج من مدر�صته 
الإعدادية التي كانت متخ�ص�ص���ًة يف التقنيات الكيميائية 
كفّن���ٍي كيميائي. وعمل بعد التخّرج يف ق�ص���م الأطعمة يف 
خمترب هيكيثري باخمان ولكنه مل يبقى طويًل �ص���رعان ما 

اكت�صف �صغفه يف الكهنوت.
اإجنازات البابا فران�صي�س

بعد اأن قرر متابعة القدا�صة، ُقبل طلب ان�صمام بريجوليو 
يف اإح���دى الكنائ�س املوجودة يف بوين����س اآير�س ثم قرر 
الدخ���ول يف املجتم���ع الي�صوع���ي يف ع���ام 1958.  در����س 
بريجوليو يف بداية طريقه يف الرهبنة الي�صوعية العلوم 
الإن�صاني���ة يف �صانتياغ���و يف ت�صيل���ي. يف ع���ام 1960، 
اأ�صبح بريجوليو ر�صمًيا ي�صوعًيا حينما قّدم نذوره للعمل 

ل�صالح هذا املجتمع.
ح�ص���ل بريجوليو على �صه���ادٍة يف الفل�صفة عام 1963 من 
جامعة “كوليجيو دي �صان خو�صيه” يف �صان ميغيل. يف 

الع���ام التايل، وت���وّل من�صب مدّر����س الأدب وعلم النف�س 
يف الكني�ص���ة الت���ي ُقبل به���ا يف امل���ّرة الأول. وا�صل هذه 
املهن���ة مل���دة ع���ام ث���م انتق���ل اإل جامع���ة “كوليجي���و ديل 

�صالفاتوري” يف بوين�س اآير�س.
بريجولي���و  در����س   ،1970 ع���ام  حت���ى   1967 ع���ام  م���ن 
الله���وت وح�صل على �صهادٍة م���ن كلية �صان خو�صيه. يف 
ع���ام 1969، ُغ���ّ� ككاهٍن من قبل رئي����س الأ�صاقفة رامون 
خو�صيه كا�صتيلنو. خلل هذه الفرتة، التحق بريجوليو 
يف كلي���ة الفل�صفي���ة واللهوتي���ة يف �ص���ان ميغي���ل وه���ي 
مدر�ص���ة دينية يف �صان ميغيل حيث عمل كمحا�صر مبتدئ 

واأ�صبح اأ�صتاذًا للهوت.
اأ�صب���ح بريجولي���و الرئي����س الأعل���ى للرهبن���ة الي�صوعية 
يف يولي���و من ع���ام 1973، و�صغل ه���ذا املن�صب ملدة �صت 
�صن���واٍت قادمة.  بع���د النتهاء من وليت���ه كرئي�ٍس اإقليمي 
للرهبن���ة الي�صوعي���ة يف ع���ام 1980، ُع����نِّ عمي���ًدا للكلية 

الفل�صفية واللهوتية وا�صتمر حتى عام 1986.
ُع����نِّ بريجوليو رئي�ًص���ا للأ�صاقفة يف بيون����س اآير�س بعد 
و�ص���ارك يف  كورات�صين���و،  اأنطوني���و  الكاردين���ال  وف���اة 
اإن�ص���اء اأبر�صياٍت جدي���دة واإعادة هيكلة املكات���ب الإدارية 
الأبر�صي���ة. ع���ّزز وج���ود الكني�ص���ة يف الأحي���اء الفق���رية 
واملناط���ق املتخلفة يف بوين�س اآير�س. حيث ت�صاعف عدد 

الكهنة العامل� يف هذه املناطق خلل فرتة وليته.
ب���ذل بريجولي���و اأثن���اء عمل���ه كرئي����س اأ�صاقف���ة جه���وًدا 
للت�صال���ح م���ع جريونيم���و بودي�صت���ا وهو اأ�صق���ف �صابق 
د من ال�صلطة كق�صي�س ب�صب���ب معار�صته للدكتاتورية  ُج���رنِّ

الع�صكرية خلل ال�صبعينيات.
خلل خدمته كاأ�صقف، جعل بريجوليو من املعتاد الحتفال 
بطقو�س اخلمي�س املقد�صة من غ�صل القدم� يف �صجن اأو 

م�صت�صفى اأو منزل للم�صن� اأو مع الفقراء.
ح�ص���ر الكاردين���ال بريجولي���و نف�ص���ه يف اأ�صل���وب حي���اٍة 
ب�صيط وحياة العتماد على الذات. مل يبحث عن اأي فوائد 

مادية وو�صائل راحة وعا�س حياة متوا�صعة.
بع���د ا�صتقال���ة الباب���ا بنديكتو����س ال�صاد�س ع�ص���ر، اأ�صبح 
بريجوليو البابا رقم 266 للكني�صة الكاثوليكية الرومانية 
يف 13 مار�س من عام 2013 بعد اإجراء الإنتخابات، وهو 
اأول مواط���ٍن م���ن الأمريكت���� واأول كاه���ٍن غ���ري اأوروبي 

واأول كاهن ي�صوعي يدعى البابا.

اأقي���م حفل تن�صيب الباب���ا فران�صي����س يف 19 اذار 2013 
يف ميدان القدي�س بطر�س يف الفاتيكان. احتفل بالقدا�س 
و�صط الآلف م���ن احلجاج والق���ادة الروحي� والديني� 

يف جميع اأنحاء العامل.
اغتن���م البابا فران�صي�س الفر�ص���ة ملنا�صدة ال�صلم والوئام 
يف العامل يف اأول عظة عي���د الف�صح، ون�صح النا�س بعدم 

ال�ص���ري عل���ى طريق الك�ص���ب ال�صهل والتخل���ي عن اجل�صع 
للب�صري���ة. لق���د كان الباب���ا فران�صي�س مدافًع���ا حقيقًيا عن 
التوا�ص���ع والعفو الذاتي، وقد لح���ظ ذلك التزامه بخدمة 
الفق���راء واملحتاج���� و�ص���د الفج���وات ب���� النا����س م���ن 
خلفي���اٍت وعقائد ومعتقداٍت خمتلف���ة. طوال حياته كاهن، 
اعت���رب البابا فران�صي�س التوا�صل الجتماعي  من الأعمال 

الأ�صا�صية للكني�صة.
منذ ح�صوله على الكهنوت، ح�ص���ل البابا فران�صي�س على 
التقدي���ر ملوقفه �صد الفقر والختلف���ات القت�صادية. وقد 
األق���ى باللوم على الفقر والهي���اكل القت�صادية غري العادلة 
يف املجتم���ع باعتب���اره ال�صب���ب ال�صائ���د لع���دم امل�ص���اواة 
وانته���اك حق���وق الإن�ص���ان، وحّث الع���امل عل���ى التخل�س 
م���ن الدين الجتماع���ي غري الأخلقي وغ���ري العادل وغري 
امل�ص���روع، واأب���دى راأًي���ا قوًي���ا �ص���د الر�ص���وة والت�ص���رد 

وا�صتغلل العمال.
كان البابا فران�صي�س تقليدًيا وكان من الوا�صح اأنه خ�صم 
ق���وي يف م�صائ���ل الأخلق اجلن�صي���ة واملعار�ص���ة القوية 
للإجها�س والزواج املثلي وو�صائل منع احلمل. لكنه على 
الرغ���م من ذلك ق���ال اأن املثلي���� جن�صيًا يج���ب اأن ُيعاملوا 
باح���رتام ومراع���اة م���ع وج���وب ع���دم ممار�ص���ة ال�صذوذ 

اجلن�صي يف مكانهم.
ميتل���ك الباب���ا فران�صي�س اأربعة اأخوة وه���و الأكرب بينهم، 
وكان لديه يف �صبابه �صغًفا بالرق�س واملو�صيقى التقليدية 
للأرجنت� واأوروغ���واي واملعروفة با�صم امليلوجنا.   اأما 
م���ن حيث ديان���ة الباب���ا فران�صي����س ومعتقدات���ه وطائفته 

الأ�صلية ، فقد ولد لعائلة م�صيحية كاثوليكية
حقائق �صريعة عن البابا فران�صي�س

غ���رّي الكاردين���ال رئي����س اأ�صاقف���ة بيون����س اآير����س ا�ص���م 
بريجوليو اإل البابا فران�صي�س تيمنًا بالقدي�س فرن�صي�س 
الأ�صي���زي. لق���د اخت���ار ال�ص���م ب�صب���ب اهتمام���ه برفاهية 
الفق���راء. هذه ه���ي امل���رة الأول التي ُي�صّم���ى البابا با�صم 

فران�صي�س.
اتخ���ذ البابا فران�صي����س فور تعيينه العدي���د من القرارات 
مب���ا يف ذلك اإلغاء املكافاآت املدفوعة ملوظفي الفاتيكان عند 
انتخاب بابا جدي���د واملكافاأة ال�صنوي���ة املدفوعة للكرادلة 
العامل� يف جمل�س امل�صرف� على بنك الفاتيكان واختيار 
التربع بامل���ال للفق���راء، وكانت هذه هي اخلط���وة الأول 

نحو مهمته حلماية رفاهية الفقراء.
حت���دى البابا القواع���د وال�صكليات اخلا�ص���ة باملوقف منذ 
البداي���ة. بع����س احل���الت الت���ي تثب���ت نف�صها ه���ي قبوله 
لتهنئ���ة الكرادلة اأثناء وقوفه بدًل م���ن اجللو�س، وارتداء 
الق���وزاق الأبي����س بدًل م���ن املوزيت���ا الأحم���ر وال�صليب 
ال�ص���دري احلدي���دي ب���دًل م���ن الذه���ب ال���ذي كان يرتديه 

�صابقوه.

البابا فرانسيس.. رمز التواضع والتسامح والمحبة 

الع��امل  أنح��اء  جمي��ع  يف  وُيع��رف  الروماني��ة  الكاثوليكي��ة  للكنيس��ة  الح��ايل  الباب��ا  ه��و  فرانس��يس  الباب��ا 

بسبب تواضعه الكبري وإدراكه.

يف  اذار    13 يف  عاًم��ا   76 عم��ره  كان  عندم��ا  الباب��ا  لق��ب  ع��ى  حص��ل  ال��ذي  فرانس��يس  الباب��ا  ُيع��د 

الباب��ا  ش��غل  باب��ا.  ُيس��مى  أورويب  غ��ري  يس��وعي  كاه��ن  وأول  األمريكت��ن  م��ن  مواط��ن  أول   2013 ع��ام 

امل��ّرف.  املنص��ب  له��ذا  تولي��ه  قب��ل  آي��رس  بوين��س  وكاردين��ال  األس��اقفة  رئي��س  منص��ب  فرانس��يس 

الباب��ا  ع��ن  تحتاجه��ا  الت��ي  املعلوم��ات  وكل  واألق��وال  والحك��م  اإلنج��ازات  الذاتي��ة  الس��رية  ع��ى  تع��رف 

فرانسيس.

س��يفوري  ماري��ا  وريجين��ا  بريجولي��و  خوس��يه  ماري��و  إيطالي��ن  مهاجري��ن  لوالدي��ن  فرانس��يس  الباب��ا  ُول��د 

باسم خورخي ماريو بريجوليو وهو األكرب سًنا بن إخوته الخمسة.
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متابعة المدى 

زار البابافرن�صي�س الذي جعل من احلوارمع لإ�صلم اأولوية، 
ع����ددا من ال����دول امل�صلم����ة، اأو تلك التي ت�صّم ع����ددا كبريا من 

امل�صلم� منذ بداية حربيته عام 2013.
-يف 24 اأي����ار 2014، ا�صتقبل����ه امللك عبدالل����ه الثاين بحفاوة 
يف عم����ان، حيث التقى لجئ� �صوري�����. ويف اليوم التايل، 
ب����داأ رحلة ح����ّج اإل الأرا�صي املقد�صة يف بي����ت حلم وال�صفة 
الغربي����ة املحتلة. و�صّلى اأمام اجل����دار الفا�صل مع اإ�صرائيل. 
واإ�صاف����ة اإل املواقع املرتبطة بالتقلي����د امل�صيحي، زار اي�صا 

حرم امل�صجد الأق�صى وحائط املبكى يف القد�س.
-يف 21 اأيل����ول 2014، زار الباب����ا فرن�صي�����س األباني����ا الت����ي 
يحكمها حتالف ب� م�صلم� وم�صيحي� كاثوليك واأرثوذك�س 
يقدمونه عل����ى اأنه "منوذج" للتعاي�س ب����� الأديان، يف وقت 
كان تنظي����م "الدولة الإ�صلمية" يكث����ف اعتداءاته يف �صوريا 
والع����راق، وجماع����ة "بوك����و حرام" تق����وم بالأم����ر نف�صه يف 

نيجرييا.
و�ص����ّرح الباب����ا اأم����ام مئ����ات الآلف يف تريان����ا ب����اأن “من����اخ 
الح����رتام والثق����ة املتبادل����ة ب����� الكاثولي����ك والأرثوذك�����س 
وامل�صلم����� كنز ثم����� للبلد وينطوي عل����ى معنى خا�س يف 

زمننا«.
الباب����ا  الث����اين 2014 ال 30 من����ه، زار  -م����ن 28 ت�صري����ن 
فرن�صي�����س تركي����ا، حيث يعي�����س 80 األف م�صيح����ي و�صط 75 

مليون م�صلم.
ويف م�صجد ال�صلطان اأحمد ال�صهري يف ا�صطنبول، �صلى ملدة 
دقيقت� وهو مغلق العين�، فيما كان مفتي ا�صطنبول الأكرب 
رحمي ياران ي�صلي اإل جانبه، على غرار ما فعل �صلفه البابا 
بنديكتو�س ال�صاد�س ع�صر، يف خطوة جت�صد م�صاعر الأخوة 

جتاه الإ�صلم.
لك����ن زيارته حتّولت حوار طر�صان �صيا�صي����ا: فقد دافع البابا 
ع����ن حتالف الأديان �صد الإره����اب، ورّد عليه الرئي�س الرتكي 

رجب طيب اإردوغان منددا بكراهية الإ�صلم يف الغرب.
-يف 29 -30 ت�صرين الثاين 2015، ا�صُتقبل البابا فرن�صي�س 
بحفاوة بالغ����ة يف اإفريقيا الو�صطى التي متّزقها اأعمال عنف 
ب����� الطوائف. وخلل زيارته الت����ي ا�صتمرت 26 �صاعة، زار 
م�صج����د بانغ����ي الكبري يف ح����ّي "ب����ي كاي 5" امل�صلم. وح�ّس 
عل����ى "نبذ النتق����ام والعنف والكراهية"، معلن����ا اأن امل�صلم� 

وامل�صيحي� "اإخوة«.
وعلى وقع هتافات احل�صود، ح�صر م�صلمون يرتدون قم�صانا 

طبعت عليها �صورة البابا، القدا�س الإلهي الذي اأحياه.
-يف 2 ت�صري����ن الأول 2016، اأج����رى احل����رب الأعظ����م زيارة 
خاطف����ة لأذربيجان. وو�صف ه����ذا البل����د ذا الأكرثية امل�صلمة 
يف القوق����از باأن����ه "جمتمع يعرتف مبزاي����ا التعددية الثقافية 
والتكام����ل ال�صروري للثقاف����ات"، وحيث الديان����ات املختلفة 

واحرتام«. متبادلة  تعاون  علقات  "تقيم 
-يف 28 -29 ني�ص����ان 2017، اج����رى الباب����ا فرن�صي�س ثاين 
زي����ارة بابوية مل�صر بعد 17 عامًا من تل����ك التي قام بها البابا 
يوحن����ا بول�����س الث����اين، والتي ما زال����ت ماثل����ة يف الذهان. 
ويف ه����ذا البل����د الذي يع����ّد 92 مليون ن�صم����ة، بينهم 10% من 
امل�صيحي�����، اأك����د الباب����ا اأن "الإميان احلقيقي ه����و ذاك الذي 
يح�صن����ا عل����ى اأن نن�ص����ر ثقاف����ة اللق����اء واحل����وار والحرتام 

والأخوة«.
وزار خ�صو�صًا الأزهر الذي كانت علقاته بالفاتيكان �صهدت 

توت����رًا بعد ت�صريحات للباب����ا ال�صابق بنديكتو�����س ال�صاد�س 
ع�صر عام 2006 ربط فيها ب� الإ�صلم والعنف.

-يف 2 كان���ون الأول 2017، طل���ب احلرب الأعظم "الغفران" 
من اللجئ� امل�صلم� الروهينغيا ملعاناتهم "و�صط لمبالة 
رواي���ات 16  اإل  ا�صتماع���ه  عق���ب  الع���امل". وج���اء كلم���ه 
�صخ�ص���ا من الروهينغيا يف بنغلد�س، ال حيث تدفق مئات 

الآلف هربًا من ال�صطهاد يف بورما املجاورة.
ويف 29 ت�صري���ن الثاين، دعا احل���رب الأعظم من بورما التي 
زاره���ا قب���ل بنغلد����س لأربعة اأي���ام، البوذي���� اإل "جتاوز 
الت�صام���ح والتع�ص���ب  الفه���م وع���دم  اأ�ص���كال �ص���وء  جمي���ع 
م�ص���ري  ال  �صراح���ة  يتط���رق  ان  دون  م���ن  والكراهي���ة"، 

الروهينغيا.
3 �صب���اط 2019 و�ص���ل الباب���ا فران�صي����س، باب���ا الفاتيكان، 
اإل الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ، لي�صب���ح اأول باب���ا ي���زور 
�صبه اجلزي���رة العربية..وخلل خطابه اأم���ام رجال دين يف 
"موؤمت���ر الأخوة الإن�صانية" ح���ول الأديان الذي انعقد يف 

اأبوظبي، دعا الباب���ا فرن�صي�س اإل حماية "احلرية الدينية" 
يف ال�ص���رق الأو�ص���ط. واعترب الباب���ا اأن "ا�صتعمال ا�صم الله 
لتربي���ر الكراهية والبط�س �صد الأخ، اإمنا هو تدني�س خطري 
ل�صم���ه". وتاأتي هذه الت�صريح���ات يف اإطار زيارة تاريخية 
ه���ي الأول حل���رب اأعظ���م اإل �صبه اجلزي���رة العربي���ة، مهد 
الإ�ص���لم. ويف 2019/03/30 زار باب���ا الفاتي���كان املغ���رب 
حي���ث متحورت زيارته ح���ول احلوار ب� الأدي���ان وق�صايا 
املهاجري���ن.  ودع���ا باب���ا الفاتي���كان اإل جمابه���ة "التع�صب 
والأ�صولية" ب� "ت�صامن" جميع املوؤمن�، مدافعا عن "حرية 
ال�صمري" و"احلرية الدينية"، وذلك يف خطاب األقاه ب�صاحة 
م�صجد ح�صان بالرباط ، وقال البابا يف خطابه اإن "التطرف 
ال���ذي غالبا ما يق���ود اإل العنف والإره���اب، ميثل يف جميع 
احل���الت، اإ�ص���اءة اإل الدي���ن واإل الله نف�ص���ه". و�صدد على 
للقادة الديني� يف امل�صتقبل،  "اأهمية توفري تن�صئة ملئمة 
اإذا م���ا اأردن���ا اأن نعي���د اإحياء املع���اين الديني���ة احلقيقية يف 

قلوب الأجيال ال�صاعدة".

أسفار البابا فرنسيس... الحوار مع اإلسام أولوّية

اثن���اء زيارت���ه للفاتيكان يف كانون الث���اين عام 2020 التق���ى الرئي�س 
العراق���ي برهم �صال���ح البابا فرن�صي����س الذي حث عل���ى �صمان �صلمة 
امل�صيحي� و�صمان اأن يتمتعوا مبكانة م�صتقبلية يف البلد الذي مزقته 

احلرب، كما طلب احل�صول على "هوية عراقية".
وقال الكر�صي الر�صويل اإن الجتماعات تركزت على النهو�س بال�صلم 
والأم���ن يف العراق، ل�صيما بالن�صبة للأقلي���ات امل�صيحية التي فر كثري 
م���ن اأبنائها من مناطقهم التي تتمتع بتاري���خ يعود اإل امل�صيح عي�صى، 

هربا من ا�صطهاد م�صلحي تنظيم داع�س.
وقال���ت الفاتي���كان يف بي���ان اإن الجتماع���ات بحثت "اأهمي���ة املحافظة 
عل���ى الوج���ود التاريخ���ي للم�صيحي� يف البلد الت���ي ميثلون جزءا ل 
يتج���زاأ منها، وامل�صاهمة املهم���ة التي يقدمونها لإع���ادة تاأهيل الن�صيج 
الجتماعي، ملقية ال�صوء عل���ى احلاجة اإل �صمان اأمنهم ومكانهم يف 
م�صتقب���ل الع���راق". ، واأخ���رب البابا الرئي�س العراق���ي �صالح باأنه يريد 

بطاقة هوية عراقية تعرفه على اأنه �صليل النبي اإبراهيم.

بابا الفاتيكان يطلب "هوية عراقية"
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تصب زيارة البابا فرانسيس املرتقبة للعراق يف جهود تعميق 

حوار الحضارات واألديان، والتفاهم بن األمم والشعوب 

والطوائف، ومتتن أوارص األخوة البرية والعودة اىل ينابيع 

األديان الساموية. وهي داللة عى مواصلة الفاتيكان يف دعم 

العراق وشعبه ومساعدته للتغلب عى الفنت والتحارب العقيم، 

واستنهاض القيم الروحية واألخالقية، قيم الحب والتعاون واإلخاء 

وترسيخها يف القلوب.

سنسمع من خطاب البابا يف أرض الرافدين ما عقدنا اآلمال عليه 

يف الدعوة إلعادة النظر يف أحوالنا، والهاوية التي وجد بلدنا نفسه 

فيها، والبدء يف نر السالم واالستقرار يف بلدنا الجريح، دعوة 

لرتسيخ ثقافة التسامح وخلق الظروف املواتية، ووضع القاعدة 

الصلبة لتعزيز أركان الدولة العراقية، بأن نستعيد تاريخنا العريق 

واملجيد وأن منهد الطريق إلنهاض بلدنا عى كافة األصعدة، يف 

أن ننمي قوانا الروحية التي دعتنا الرائع الساموية واملنطلقات 

اإلنسانية عامة .

البابا فرانسيس من العراق : أنتم جميعًا إخوة
د.  فالح الحمراني 

اإن �صعار جولة البابا فران�صي�س اإل العراق - “اأنتم جميعًا 
اإخ���وة” - مقتب����س م���ن اإجني���ل القدي�س مت���ي )انظر متى 
23.8(. وكلم���ات ال�صيد امل�صيح هذه ه���ي جزء من ال�صعار 
ال���ذي يعك����س زي���ارة الباب���ا فران�صي����س لب���لد الرافدين، 
وانعك����س �صع���اره يف اخلريطة اجلغرافي���ة، التي و�صعها 
الفاتي���كان للزيارة، وت�صمنت بالإ�صاف���ة اإل نخلة ونهري 
دجل���ة والف���رات. و�ص���ورة حمام���ة بي�ص���اء ويف منقارها 
غ�ص���ن زيتون )رمز ال�صلم( ، وه���ي تلوح باأعلم الكر�صي 
الر�ص���ويل وجمهورية العراق. ويف اأعل���ى ال�صورة �صعار 
الزي���ارة باللغ���ات العربي���ة والكردي���ة والكلداني���ة: “اأنتم 
جميع���ًا اإخ���وة”. فلن�صتمع بجدي���ة لهذا ال�صع���ار، ولنفتح 

قلوبنا له.
وتعك����س حمطات جول���ة البابا فران�صي�س حي���ث، �صيزور 

بالإ�صاف���ة اإل بغداد النجف الأ�صرف ونينوى والنا�صرية 
)اأور(، عل���ى عراق���ة تاريخ اأر����س ما ب���� الرافدين، حيث 
كان���ت دائما موطاأ الأديان ال�صماوي���ة، ورغم يد الظلمي� 
والتكفريي���ن التدمريية، فم���ا زالت على اأر�صن���ا املقد�صات 
لكافة الأدي���ان، اإنها اأماكن العب���ادة وتطهري الروح ودعوة 
للتخل���ي ع���ن العن���ف، وجتن���ب ممار�ص���ة القت���ل املجاين، 
والدعوة للت�صل���ح مببادئ اللعن���ف والت�صامح، والتحلي 
باأق�ص���ى درج���ات الأخلق، وب�صع���ور امل�صوؤولي���ة العالية، 
والإن�صاني���ة،  الوط���ن  اإزاء  ال�صع���ب،  اإزاء  الآخ���ر،  اإزاء 
والتح���رر من ممار�ص���ة الف�صاد بكل اأ�صكال���ه، والتخلي عن 
ا�صتخ���دام املنا�صب من اأج���ل الإثراء، والنف���ور من �صرقة 
ممتل���كات الدول���ة عل���ى ح�ص���اب احلي���اة الكرمي���ة لل�صعب 
باأكمل���ه، اإن زي���ارة البابا �صُتعي���د لذاكرة قومي���ات العراق 

اأجمادها وماآثرها، وقيمها وُمثلها، و�صيانتها.
اإن الباب���ا فران�صي�س، ه���و اأول بابا غ���ري اأوروبي منذ عام 
741 )البابا غريغ���وري الثالث كان بابا من 731 اإل 741 

وول���د يف �صوري���ا احلالية( ، يتخذ نهج���ًا خمتلفًا عن �صلفه 
الباب���ا بنديكتو����س ال�صاد����س ع�ص���ر للعلقة ب���� الإ�صلم 
وامل�صيحي���ة. وب�صكل ع���ام ، يتمتع الباب���ا فران�صي�س بفهم 
اأو�ص���ح للق�صاي���ا الجتماعية م���ن اأ�صلف���ه، واحلوار ب� 
الأدي���ان هو اأحد ه���ذه الأ�صالي���ب، واأول البابا فران�صي�س 
منذ البداية اأهمية كبرية للحوار ب� الأديان، ول �صيما مع 
الإ�ص���لم، ودعا يف اأح���د الأماكن الأقلي���ة امل�صيحية يف بلد 
م�صل���م اإل التعاي�س ال�صلمي مع امل�صلم���� ، بدًل من اإثارة 
عقيدتهم، يبدو اأنه يحاول عدم تكرار اأخطاء البابا بنديكت 
يف مقاربت���ه للم�صلم����، من ناحية اأخ���رى، ميكن ل�صيا�صة 
الباب���ا والفاتي���كان ب�صكل عام جت���اه ال���دول الإ�صلمية اأن 
ت�صاع���د يف احل���د م���ن تنام���ي ظاه���رة الإ�صلموفوبيا يف 
اأوروب���ا وتقوية النه���ج الإيجابي جتاه الأقلي���ات امل�صلمة 

التي تعي�س يف بلدان خمتلفة من العامل.
وتنطوي الزيارة اأي�صًا على اأبعاد هامة ل بد من ا�صتيعابها 
لت�صب يف جهود النا����س اخلريين لدفع بلدنا نحو طريق 
اخلروج من الأزمات املتفاقمة، والتي تلوح باأنها �صت�صتمر 
لف���رتة طويل���ة ، اإذا ا�صتم���رت روؤو����س النظ���ام احلايل يف 
منا�صبه���م وال�ص���ري على نهجهم املدم���ر، اأن ت�صاعد دعواته 
عل���ى اإقامة نظام حك���م ي�صتحقه �صعب الع���راق، يقوم على 
العدال���ة احلق���ة، واح���رتام حق���وق الإن�ص���ان والقومي���ات 
والأدي���ان، والعم���ل عل���ى تعاي�صه���ا وتاآخيه���ا حت���ت مظلة 

الوطن الواحد.
اإن ه���ذه الزي���ارة، الت���ي مت تاأجيله���ا �صابقًا ب�صب���ب تف�صي 
���ا عل���ى لقاء  فايرو����س كورون���ا ، مهم���ة لأنه���ا ت�صم���ل اأي�صً
تاريخ���ي للبابا فران�صي�س م���ع اآية الله عل���ي ال�صي�صتاين، 
وتاأتي بذلك كخطوة هامة على طريق احلوار ب� الأديان، 
على اأ�ص����س القوا�صم امل�صرتكة العريقة ب� اأديان التوحيد 
ال�صماوي���ة، وو�ص���ع ح���د نهائي للتح���ارب، وغي���اب الثقة 
وال�صكوك، وبناء اأر�صية جديدة للتفاهم املتبادل والتعاون 
و�ص���د اأزر بع�صها الآخر للخروج م���ن الأزمات والتحديات 
امل�صتفحل���ة التي حتي���ق بالب�صري���ة جمعاء، الت���ي من غري 
املمكن التغلب عليه���ا من دون اجلهود امل�صرتكة. و�صيكون 
لق���اء الباب���ا فران�صي����س مع اآي���ة الله العظم���ي ال�صي�صتاين 
وممثل���ي الأدي���ان الأخ���رى خط���وة عل���ى ه���ذا الطري���ق، 
و�صيك���ون حلوارهما دلئل���ه وانعكا�صات���ه الإيجابية على 
�صن���ع ال�صلم والوفاق ب���� امل�صلم���� وامل�صيحي� وكافة 

املذاهب والطوائف.
من ه���ذا املنطلق ينبغ���ي حتريك عملية التفاه���م والتقارب 
ب���� املذاهب الإ�صلمية ل�صيما اأبناء الدين الواحد: ال�صّنة 

وال�صيع���ة، ونزع فتي���ل كل ما يفرق بينهم���ا، وبناء ج�صور 
الثق���ة والتاآخ���ي احل���ق، واملواطن���ة والح���رتام املتبادل، 
وبالتي مد اليد لأبناء الطوائف الأخرى، ل�صيما امل�صيحية 
الت���ي تعد م���ن اأقدمها يف ب���لد الرافدين، الت���ي حلق، على 
الهوية، باأبنائها ال�ص���رر وبعوائلها الكوارث والت�صّرد يف 

مرحلة ما بعد الديكتاتورية.
اإن ال�صتع���دادات لزيارة الباب���ا فران�صي�س للعراق ، والتي 
�صتت���م يف الفرتة م���ن 5 اإل 8 اآذار ، يف مرحلتها النهائية، 
و�صي�ص���ل الباب���ا فران�صي����س اإل بل���د مطع���ون باحل���رب 
والعن���ف والنق�صام، ويلتق���ي هناك مع الأقلي���ة امل�صيحية 
وممثلي الديانات غري امل�صيحية. وفقًا للكاردينال ليونارد 
�صان���دري ، “ ف���اإن رحل���ة الأب الأقد�س املخط���ط لها لي�صت 
اأكرث من تاأكيد على املرجعيات املوؤيدة للعلقات الأخوية”، 
والت���ي ظه���رت يف ن�س الوثيق���ة عام 2019 م���ن اأبو ظبي 
التي متخ�ص���ت عن لقاء قدا�صة الباب���ا فران�صي�س وف�صيلة 
�صيخ الأزهر ال�صريف الدكتور اأحمد الطيب، ويف الر�صالة  
العام���ة التاريخية الت���ي اأطلقه���ا قدا�صة الباب���ا فران�صي�س 
اإخ���وة«، ودع���ت  توت���ي«، »جميعن���ا  »فراتيلل���ي  بعن���وان 
ه���ذه الوثيق���ة التاريخي���ة اإل تكري�س الأخ���وة الإن�صانية 

وال�صداقة الإجتماعية ، وجت�صيدها باأفعال حقيقية..  
اإن البابا يهدف م���ن زيارته تقدمي العزاء لل�صعب العراقي، 
وللكني�ص���ة املحلي���ة عل���ى املح���ن التي م���ر به���ا، ولكن هذه 
الزي���ارة لها هدف اآخر: اإظه���ار للعامل اأجمع اأن الأخوة ب� 
امل�صيحي���� وامل�صلم� ممكن���ة«. وقال متح���دث من جممع 
الكنائ����س ال�صرقية: اأعتقد اأن ه���ذا يجب اأن ُينظر اإليه على 
اأن���ه خطوة ملمو�صة يف النتقال من الأق���وال اإل الأفعال، 
خط���وة �صتكون اأكرث فاعلي���ة اإذ اأن زيارة البابا اإل العراق 
ه���ي الدلي���ل احل���ي عل���ى اإمكاني���ة التعاي����س ال�صلمي ب� 
امل�صيحي���� وامل�صلم�. م���ن املهم ج���دًا األ تبقى النظريات 
املتعلق���ة ببناء ع���امل �صقيق على الورق فح�ص���ب ، بل اأي�صًا 

اأن يتم تنفيذها يف احلياة الواقعية للنا�س واملجتمعات.
من دون �صك اأن خطاب البابا فران�صي�س من بلد الرافدين، 
�صيمنح امل�صلم فر�ص���ة فهم دينه ب�صكل اأف�صل، فالتحرر من 
العلقة املتحيزة جتاه الآخرين، يعزز قدرًا اأكرب من حرية 
التفك���ري عند امل���رء، وبالتايل هذا الأمر �صي���وؤدي حتمًا اإل 
التحرر م���ن التحيز الذات���ي. ويف طبيعة احل���ال اإن فهمنا 
لأنف�صنا ب�ص���كل اأف�صل �صيرتك اأثرًا عل���ى فهم الآخرين لنا. 
وهذه العملية املتمثلة يف الفهم املتبادل )لبع�صنا البع�س، 
وقب���ل كل �ص���يء لأنف�صنا( ه���ي عملية تتم من خ���لل اللقاء 

لتعميق احلوار املعا�صر ب� الأديان.
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مينا العريبي
 

ل �صك اأن زيارة البابا اإل العراق �صتكون لها اأهمية خا�صة للم�صيحي� 
م���ن اأبن���اء العراق، وخا�صة م���ن اأتب���اع الكني�صة الكاثوليكي���ة، رغم اأن 
الزيارة بالفعل تعني كل العراقي�، لأنها حتمل دللت ور�صائل مهمة.

الرمزية الت���ي حتملها زيارة البابا ميكن اخت�صارها على ثلثة اأ�صعدة 
رئي�صية؛ اأوًل، متثل دعمًا مل�صيحيي العراق وتوؤكد اأهمية وجودهم يف 
البلد وا�صتمراريتهم رغم �صعوبة العي�س حاليًا. من املوؤ�صف اأن اأعداد 
امل�صيحي���� يف الع���امل العرب���ي ترتاجع �صنوي���ًا ولق���د تراجعت ب�صكل 
ملحوظ يف العراق مع الهجرة العالية ب�صبب اأزماته املتتالية. وبعد اأن 
كان امل�صيحيون ي�صكلون حوال 12 يف املائة من �صكان العراق، باتوا 
ي�صكل���ون ن�صب���ة اأقل بكث���ري، يقول البع����س اإنها اأق���رب اإل 1 يف املائة 
الي���وم. لقد خ�ص���ر العراق الكثري ب�صب���ب احلروب والقتت���ال الداخلي 
والف�ص���اد وغريه���ا م���ن ويلت حل���ت بالبلد. وم���ن ب� تل���ك اخل�صائر 
خ�ص���ارة امللي� من اأبن���اء البلد الذين هاج���روا اإل اخلارج. قد تكون 
ه���ذه الزي���ارة حافزًا لبق���اء امل�صيحي���� يف العراق وت�ص���دد على اأهمية 

تاريخهم وم�صتقبلهم يف البلد.
اأم���ا على ال�صعيد الث���اين، فالزيارة تعت���رب موؤ�صرًا عل���ى مكانة العراق 
واأهميت���ه اإقليميًا ودوليًا، عل���ى الرغم من كل امل�صاع���ب التي ي�صهدها. 
فم���ن املتوق���ع اأن يك���ون الع���راق الوجه���ة الأول للباب���ا بع���د بقائه يف 
الفاتي���كان ه���ذا العام ب�صبب وب���اء »كوفي���د - 19«. ولق���د اأو�صح بيان 
الفاتي���كان ال�صادر اأم�س الثن� حول الزيارة اأنه �صيتم مراقبة الو�صع 
ال�صحي العامل���ي اإل ح� الزيارة، يف ح���ال ت�صتدعي الظروف تاأجيل 
الزي���ارة. كم���ا اأن الإ�ص���رار على التوج���ه اإل العراق، بع���د اأن ا�صتقبل 
الباب���ا الرئي����س العراقي برهم �صال���ح يف الفاتي���كان يف يناير )كانون 

الثاين( املا�صي، ي�صلط ال�صوء على اأهمية العراق.
اأما على ال�صعيد الثالث، فت�صكل الزيارة مرحلة مهمة للحد من التطرف 

وكبح جماح من يدعو اإليه. ويف احلقيقة، هذا التطرف ياأتي لي�س فقط 
م���ن »داع�س« واملجرم� التابع� للتنظي���م الإرهابي، بل من املتطرف� 
الذي���ن يرف�ص���ون التنوع الديني ال���ذي لطاملا امتاز ومتت���ع به العراق. 
زي���ارة البابا اإل املو�ص���ل وقرقو�س يف �صهل نين���وى املرتقبة �صتكون 
ذات رمزي���ة عالية بع���د اأن �صعى اأتباع »داع�س« لط���رد اأبناء نينوى من 

وطنهم التاريخي.
وق���د قال الباب���ا يف اجتماع يف يوليو )متوز( ع���ام 2019: »اإنني اأفكر 
يف الع���راق دوم���ًا.. واأري���د اأن اأزوره عل���ى اأمل اأنه ي�صتطي���ع اأن ير�صم 
امل�صتقب���ل ب�صكل �صلمي ومن خلل ال�صعي امل�ص���رتك لل�صالح العام لكل 
اأطي���اف املجتم���ع«. وكان البابا فران�صي����س قد ن���وه اإل اأهمية العراق 
باختي���اره بطريرك الكلدان يف العراق، لوي�س روفائيل �صاكو، لي�صبح 
كارديناًل وقد لعب دورًا مهمًا يف ت�صليط ال�صوء على حمنة امل�صيحي� 

والعراقي� ب�صكل عام.
و�ص���ف الرئي����س العراقي بره���م �صالح الزي���ارة املرتقب���ة بالتاريخية، 
قائ���ًل اإن الع���راق »اأر�س الر�ص���ل والأولي���اء، وموطن �صيدن���ا اإبراهيم 
لدع���م  الزي���ارة ت�ص���كل »ر�صال���ة بليغ���ة  اأن  ال�ص���لم«. واأ�ص���اف  علي���ه 
العراقي���� مبحتلف اأطيافهم وتوؤك���د وحدة الإن�صاني���ة يف التطلع اإل 
ال�ص���لم والت�صامح وجمابهة التط���رف«. كل ذلك �صحيح، ولكن الزيارة 
مبفرده���ا، رغم اأهميتها، لن تنج���ح يف حتقيق هذه اجلهود اإذا مل توؤكد 
جمي���ع اجلهات العراقية والأح���زاب ال�صيا�صية التزامه���ا حقًا الت�صامح 
واح���رتام الآخر. اإن حرية املعتق���د واحرتام الإن�صان مبادئ من�صو�س 
عليه���ا يف الأديان ال�صماوية وبح�ص���ب الد�صتور العراقي، اإل اأن الكثري 
م���ن العراقي���� يف الواقع ل ي�صعرون باأنهم يتمتع���ون بحماية حقيقية 
م���ن الدولة، التي ما زال���ت تعاين من �صعف اأجهزته���ا الأمنية وقدرتها 

على حماية الإن�صان الب�صيط.
الباب���ا فران�صي�س لديه مكانة عاملية ب�صب���ب الق�صايا العدة التي حر�س 
على منا�صرتها، على راأ�صها ق�صايا التعاي�س ال�صلمي وحماية املهجرين 
واللجئ���� وم�صاع���دة الفقراء وحماي���ة البيئة. لقد كان���ت زيارة البابا 
فران�صي����س اإل دول���ة الإمارات يف فرباير )�صب���اط( عام 2019 خطوة 
مهم���ة يف تر�صيخ مبادئ الت�صام���ح يف املنطقة والت�صديد على ما يجمع 
كل م���ن يعي����س يف الع���امل العربي بغ�س النظ���ر عن الدي���ن اأو املعتقد. 
وتوقي���ع بابا الفاتيكان مع �صي���خ الأزهر الدكتور اأحم���د الطيب وثيقة 
الإخ���وة الإن�صانية، تلك الزيارة �صكلت حلظة تاريخية مهمة توؤ�صر اإل 
الت���زام املوؤ�ص�صت���� الدينيت� بالعمل عل���ى بناء اجل�ص���ور ب� النا�س 
كافة، بالإ�صافة اإل العمل على جلم كافة اأ�صكال التطرف. فزيارة البابا 

املقبلة للمنطقة �صتكون حمطة مهمة يف ا�صتمرار هذه امل�صرية.
ت�صكل زيارة البابا اإل العراق فر�صة للتطلع اإل زيارة تاريخية ت�صلط 
ال�صوء جم���ددًا على موقع العراق املتمي���ز، بالإ�صافة اإل كونها فر�صة 
لت�صمي���د جراح �صحاي���ا العنف والقتال ال���ذي دار يف البلد. ل �صك اأن 
الغالبي���ة العظم���ى من العراقي� يرف�صون ه���ذه الهجمات التي تعر�س 
له���ا امل�صيحي���ون على يد املجرم���� من تنظيم���ي »القاع���دة« و»داع�س« 
وغريهما من تنظيمات اإرهابية، ولكن يف الوقت نف�صه ل ميكن النكران 
ب���اأن ه���ذه اجلرائ���م حدثت يف الع���راق وطال���ت عموم النا����س. وهناك 
حاج���ة م�صتم���رة ملعاجلة نتائ���ج تلك اجلرائ���م، قانونيًا واأمني���ًا وماديًا 
واجتماعي���ًا. فم���ن مت تهجريه واأخ���ذ بيته يج���ب اأن ي�صرتجع حقوقه. 
ومن يخ�صى على حياته، يحتاج اإل تعهدات من الأجهزة الأمنية لتوفر 
ل���ه احلماية. اأما املعاجلة الجتماعية فتحت���اج اإل اإعادة بناء الثقة يف 
بع����س املدن والقرى الت���ي �صهدت القتتال الطائف���ي واإعادة العراقي� 
اإل م���ا اعت���ادوا عليه على مر الق���رون من التعاي����س ال�صلمي والتاآخي 

الإن�صاين.

عن الشرق االوسط

زيارة البابا التاريخية يحتاجها العراق

انتق���د بابا الفاتي���كان، البابا فرن�صي�س، ما ي�صم���ى بالنظرية القت�صادية 
املُتقطع���ة، قائًل اإن الوب���اء اأظهر اأن �صيا�صات ال�ص���وق احلرة ل ميكن اأن 

تلبي جميع احتياجات الب�صرية الأكرث اإحلاًحا.
يف ر�صال���ة دورية من 70 �صفحة، وهي اأعلى �ص���كل من اأ�صكال التدري�س 
الباب���وي، ح���دد البابا فران�صي����س روؤيته لع���امل ما بع���د جائحة فريو�س 

كورونا.
وكت���ب الباب���ا فرن�صي�س: "ل ميك���ن لل�صوق مبفرده اأن يح���ل كل م�صكلة، 

مهما كان املطلوب منا اأن ن�صدق عقيدة الإميان النيوليربايل".
واأ�ص���اف البابا فرن�صي�صاأن راأ�صمالية ال�صوق احلرة "تعيد اإنتاج نف�صها" 
باللج���وء اإل النظري���ات ال�صحرية املتمثلة يف "المت���داد" اأو "التطاير" 

باعتبارها احلل الوحيد مل�صاكل املجتمع.
وقال البابا فرن�صي�صاإن هذا "المتداد" ل "يحل عدم امل�صاواة الذي يوؤدي 

اإل ظهور اأ�صكال جديدة من العنف تهدد ن�صيج املجتمع".
واعترب البابا فرن�صي�س اأن فريو�س كورونا ك�صف عن اإخفاقات راأ�صمالية 

ال�صوق احلرة لأنظمة الرعاية ال�صحية يف البلد.
واأع���ادت الر�صال���ة املن�ص���ورة، امل�صم���اة "فراتيلل���ي توت���ي" اأو "الإخوة 
جميًع���ا"، تاأكي���د روؤي���ة الباب���ا ملجتم���ع اأكرث جمتمعي���ة، ال���ذي ميتد اإل 

ا�صتخدام امللكية اخلا�صة.
واأك���د الباب���ا اأن "التقلي���د امل�صيح���ي مل يع���رتف اأب���ًدا باحل���ق يف امللكية 
اخلا�ص���ة على اأنه حق مطلق اأو غري قابل لل�صتخدام، و�صدد على الهدف 

الجتماعي جلميع اأ�صكال امللكية اخلا�صة".
وتغطي ر�صالة الباب���ا جمموعة وا�صعة من املو�صوعات الجتماعية، مبا 

يف ذلك الهجرة وعقوبة الإعدام وال�صعبوية والظلم القت�صادي.
كم���ا تط���رق اإل العن�صري���ة، وا�صف���ا اإياها ب���� "الفريو�س ال���ذي يتحور 

ب�صرعة وبدل من الختفاء يختبئ ويرت�صد يف النتظار".
ا عن �صب���ب ا�صتغراق الكني�ص���ة الكاثوليكية كل هذا  وت�ص���اءل البابا اأي�صً

الوقت لإدانة العبودية ب�صكل ل لب�س فيه.
و"فراتيلل���ي توتي" ه���ي الر�صالة البابوية الثالث���ة للبابا فرن�صي�س، وقد 

وقعها يف قرب القدي�س فرن�صي�س يف مدينة اأ�صيزي )و�صط اإيطاليا(.

بابا الفاتيكان: 
فيروس كورونا 

كشف فشل 
سياسات الرأسمالية

بعد طول انتظار، تم اإلعالن عن موعد زيارة البابا 

فرانسيس إىل العراق، لتكون الزيارة بن يومي 

5 و8 مارس )آذار( من العام 2021. تشمل جولة 

البابا املرتقبة إىل العراق كاًل من بغداد واملوصل 

وقرقوش يف سهل نينوى، باإلضافة اىل أربيل. زيارة 

مدن عدة وعى مدار 3 أيام دليل عى أهمية الزيارة 

وحرص البابا عى التواصل مع العراقين. لقد 

حرص البابا عى التواصل مع الناس مبارشة أينام 

ذهب. واألمل هو أن تسهل الحكومة العراقية من 

توفري الفرص لتواصل الناس، وخاصة أتباع الكنيسة 

الكاثوليكية مع البابا فرانسيس مبارشة، وأال تكون 

الزيارة فقط فرصة للمسؤولن.
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ي�ص���اف اإل ذل���ك، الإعلن ع���ن اإ�صابة ال�صف���ري البابوي يف 
الع���راق، ميتج���ا لي�صكوف���ار، بفريو����س كورون���ا. وهو من 
ال�صخ�صيات املحورية يف التح�صري للزيارة على امل�صتويات 

الدبلوما�صية واللوج�صتية.
اأّن  يب���دو  اإذ  التاأجي���ل،  اإل  الفاتي���كان  يدف���ع  مل  ذل���ك،  كّل 
فرن�صي����س م�صر على الذهاب اإل مطار روما �صباح اجلمعة 
املقب���ل، والتوجه اإل بغ���داد، ومنها، خلل الأي���ام اللحقة، 

اإل كل من النجف و�صهل اأور واربيل وقرقو�س واملو�صل.
فم���ا هي اأ�صباب هذا الإ�صرار؟ وم���ا الذي يجعل هذه الرحلة 
بال���ذات، “تاريخي���ة”، خ�صو�ص���ًا اأّن هناك بلدان���ًا كثرية مل 
يزرها اأي بابا بع���د، وقد يكون لها اأهمّية وازنة مثل رو�صيا 

وال�ص� وغريهما؟
ح���� تدو�س قدم���اه اأر�س الع���راق، يحّقق الباب���ا فرن�صي�س 
حلم���ًا قدميًا ل�صلف���ه البابا يوحنا بول����س الثاين الذي خّطط 
ع���ام 2000 لزي���ارة مماثلة، به���دف احل���ج اإل م�صقط راأ�س 
النب���ي اإبراهيم، �صمن رحلت���ه اإل الأرا�صي املقد�صة، مطلع 

الألفية.
لكن النظام العراقي ال�صاب���ق اأعلن، يف تلك الفرتة، عن عدم 
قدرته على تنظيم الزيارة، ب�صبب ظروف احل�صار الذي كان 

مفرو�صًا على البلد.
كذل���ك، اأث���ارت نية البابا اجل���دل حينها، اإذ كت���ب معار�صون 
لنظ���ام البع���ث ال�صاب���ق ر�صال���ة اإل احل���رب الأعظ���م، طلبوا 
من���ه “ع���دم امل�صي يف م�صع���اه لزيارة ب���لد تقبع حتت حكم 

ديكتاتوري«.
وبع���د نحو ع�صري���ن عام���ًا، جنح���ت مب���ادرات ل�صخ�صيات 
كن�صي���ة عراقية باإحي���اء الفك���رة، ووجه الرئي����س العراقي، 

برهم �صالح، دعوة ر�صمية للبابا لزيارة البلد.

من���ذ تولي���ه من�صب���ه يف ع���ام 2013، ات�ص���م خط���اب الباب���ا 
واملهم�ص����  الفق���راء  جت���اه  عالي���ة  بح�صا�صي���ة  فرن�صي����س 
واملتعب����، ه���و الآتي م���ن اإرث لهوت التحري���ر يف اأمريكا 
اللتيني���ة، وحامل فل�صف���ة الرهبنة الي�صوعي���ة القائمة على 

التب�صري.
وبرز هذا التوجه يف خطوات عملية، مثل تعيينات لبطاركة 
ومطارنة من جن�صيات واأعراق خمتلفة، ومثل تو�صيع نطاق 
زيارات���ه، خارج جغرافيا الكثلك���ة الأوروبية. وكاأّنه يحاول 
اأن يثب���ت اأّن الكني�ص���ة يف عه���ده ل���ن تك���ون تل���ك املوؤ�ص�ص���ة 
العجوز ذات احل�صرية الأوروبية، بل �صتحاول اأن تخاطب 

كافة الأديان وال�صعوب.
بزيارته للع���راق، يرى بع�صه���م اأن فرن�صي�س يخطو خطوة 
جدي���دة يف اجتاه تثبيت نف�ص���ه “ر�صوًل للمتعب�”، ل يهتّم 
مبلقاة اأقوياء الع���امل، بل يذهب اإل �صعفائه اأي�صًا، ويقدم 
ر�صالة احت�صان اإل ال�صعوب اجلريحة حتت وطاأة احلروب 

والنق�صامات.
دعم معنوي... واأكرث

تعّد الطوائ���ف امل�صيحية يف العراق، م���ن كلدان واأ�صوري� 
و�صري���ان وغريهم، من اأقدم الكنائ����س امل�صيحية يف ال�صرق 

والعامل على الإطلق.
ورغ���م اأّن جذوره���ا �صارب���ة يف تاري���خ الع���راق من���ذ القرن 
الأول، اإل اأّنه���ا عانت من ال�صطهاد لف���رتات طويلة، ما اأّدى 
اإل هج���رة م�صيحي���� كرث م���ن قراهم. وبلغ���ت تلك الهجرة 
ذروته���ا بعد غ���زو العراق ع���ام 2003، وا�صتدت بعد �صعود 

تنظيم داع�س.
وتع���د زيارة �صخ�صي���ة بحجم باب���ا الفاتي���كان اإل العراق، 
ر�صال���ة دع���م معنوي���ة كب���رية لي����س فق���ط مل���ن بقي في���ه من 

م�صيحي�، ولكن اأي�صًا للأقليات الأخرى.
ولأن باب���ا الفاتي���كان لي����س �صخ�صي���ة اعتباري���ة فق���ط، ب���ل 
رئي����س دولة، ف���اإّن لهذه الزي���ارة اأبعادا �صيا�صي���ة وا�صحة، 

وفيها ت�صديد عل���ى تر�صيخ امل�صيحي� العراقي� خ�صو�صًا، 
والعرب عمومًا، يف اأرا�صيهم وبلدانهم، وكجزء اأ�صا�صي من 

ن�صيج جمتمعاتهم، ولي�س كوافدين اأو زّوار.
ومع انطلق عجلة اإعمار ما دّمر من كنائ�س اأثرية وتاريخية 
يف املو�ص���ل وبغ���داد وغريهم���ا، ف���اإّن زي���ارة فرن�صي����س قد 
تنعك�س اإيجابًا، لناحية حتفيز املهتم� على تقدمي امل�صاندة 

اللوج�صتية واملادية.

يد ممدودة
حتم���ل زيارة فرن�صي����س اإل الع���راق �صعار "اأنت���م جميعكم 
اأخ���وة" )م���ن اإجني���ل متى(، وق���د اأُخذ م���ن عن���وان ر�صالته 
احلربي���ة الأح���دث "جميعنا اأخ���وة"، ال�ص���ادرة يف خريف 
2020. وفيها يكتب: "اإن امل�صاعدة املتبادلة ب� الدول تعود 
بالفائدة على اجلميع يف النهاية. والبلد الذي يتقّدم انطلًقا 
من ركيزته الثقافية الأ�صلية، هو كنز للب�صرية جمعاء. يجب 
علين���ا اأن ننّمي الوعي باأننا الي���وم اإّما اأن نخل�س جميًعا اأو 

ل يخل�س اأحد«.
تعّد هذه الر�صال���ة امتدادًا لوثيقة “وثيقة الأخوة الإن�صانية 
م���ن اأجل ال�صلم العاملي والعي����س امل�صرتك” التي وقعها مع 
�صيخ الأزهر اأحمد الطيب، يف اأبو ظبي، يف فرباير/ �صباط 

عام 2019.
بع���د لقائه بالإمام الأكرب للإ�صلم ال�صّني، ي�صتعّد البابا للقاء 
الإم���ام علي ال�صي�صتاين يف النج���ف، يف اأول لقاء يجمع اأي 
ح���رب اأعظم، مبرجعي���ة �صيعية بهذا امل�صت���وى. ورغم تبادل 
الر�صائ���ل على مّر ال�صن���وات يف النجف والفاتي���كان، اإل اأّن 
اللق���اء �صيك���ون ل���ه تاأثري مه���م يف البل���د الذي ي�ص���ّم غالبية 

�صيعية.

أرض إبراهيم
لأّن �ص���ورة الع���راق يف الإع���لم بات���ت مرتبط���ة باحلروب 
واملج���ازر والدمار، تاأت���ي زيارة البابا كتذك���ري بقيمة البلد 
احل�صاري���ة والثقافية والإن�صانية. فب���لد ما ب� النهرين مل 
تك���ن فقط من�ص���اأ لكثري من العل���وم والإبداع���ات الإن�صانية، 
ب���ل هي امله���د الأول لت�صكل الفكرة الديني���ة لدى احل�صارات 

القدمية.
وحتظ���ى اأر����س العراق مبكان���ة رمزية يف معتق���دات اأتباع 
الديان���ات ال�صماوي���ة كاف���ة، من خ���لل العتق���اد باأّنها كانت 
مه���دًا يف الأ�صا����س خللق اآدم وح���واء. كذلك ُيجم���ع اليهود 
وامل�صيحي���ون وامل�صلم���ون عل���ى العتقاد بق�صة ب���رج بابل، 
وبب�صارة النبي يون�س اأو يونان اإل اأهل نينوى، وقبل هذا 
وذاك، عل���ى ميلد النبي اإبراهيم، يف �صهل اأور الذي يزوره 

البابا.
ت�صه���د �صخ�صية اإبراهي���م ا�صتنها�صًا حول الع���امل اليوم، ملا 
حتمل���ه من �صفة جامعة، كون���ه “اأب” الر�صالت ال�صماوية، 
عل���ى اخت���لف اأتباعها، لذل���ك فاإّن زي���ارة الباب���ا اإل م�صقط 

راأ�صه تاأتي يف اإطار �صعيه عما يجمع ولي�س عما يفّرق

عن / بي بي سي

ما الذي يجعل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تاريخية؟

إّنها رحلة البابا فرنسيس 

األوىل خارج الفاتيكان منذ 

تفيش وباء كورونا، وهي الزيارة 

األوىل يف التاريخ لحرب أعظم 

إىل العراق. ولكن، ليس لهذين 

السببن فقط، تصّنف الزيارة 

البابوية إىل بالد الرافدين بن 

5 و8 مارس/ آذار الحايل، 

ب�"التاريخية«.

توّقع كرث أن يلغي البابا رحلته، 

وعّدها آخرون مخاطرة، مع 

تفيّش الوباء، والتفجريين 

االنتحارين يف ساحة الطيار 

وسط بغداد يف يناير/ كانون 

الثاين املايض، وسقوط قتى 

خالل قمع األمن الحتجاجات 

يف محافظة ذي قار قبل أيام.
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يف مه���د احل�صارات والنبوات وبدء الكتابة والتوحيد 
والقان���ون الأول ب���اأور؛ يرتق���ب الع���امل اللق���اء الأول 
التاريخي حينما يزور البابا العراق، القلوب ت�صافحه 
والعق���ول مبدين���ة الفك���ر والثقاف���ة والف���ن ومقارع���ة 
الباط���ل ب���كل عهد وزم���ن، كان طل���ب كر�ص���ي البابوية 
يف الع���ام 1999 زي���ارة اأور واإقام���ة القدا�س والتمهيد 
للح���ج امل�صيح���ي لكن الدكتات���ور املجرم �ص���دام رف�س 
ذل���ك، بع���د احلرية 2003 كنا نطمح لتل���ك الزيارة ويف 
العام 2010 حتديدًا نا�صدت كمدير مركز النور الثقايف 
بال�صوي���د ب���اأول مهرج���ان دويل ب���اأور بح�ص���ور اأدباء 
اخل���ارج والداخ���ل بطل���ب اإدخ���ال اآث���ار اأور والأهوار 
باليون�صك���و وق���د حتق���ق بع���د 4 اأع���وام، مبنا�ص���دات 
اأخ���رى م���ن موؤرخ���� وكتاب لك���ن للأ�ص���ف مل تهتم كل 
وزارات الثقاف���ة بالأمر وبقي الإهمال يتفاقم ويرتاكم، 
وبع���د تعي� الآثاري عام���ر عبد ال���رزاق مديرًا ملتحف 
النا�صري���ة عاد الهتما م باأور واملتحف جمددًا مع عمل 
���ة ذي ق���ار والأ�صتاذ علي  جمي���ع ع�ص���اق الآثار مبفت�صيَّ

كاظم �صادن اأور.
رج����ل ال�صلم البابا فرن�صي�س تغ����رد له البلبل الزاملية 
والطي����ور الأهوارية والرقم الطيني����ة وهو يبتهل للرب 
بال�ص����لم م����ن اأر�����س اأور التوحي����د والنب����ي اإبراهي����م 
اخللي����ل »علي����ه ال�ص����لم« ن�صاأل الل����ه ال�ص����لم للنا�صرية 
املباركة الت����ي قدمت كل �صيء للع����راق والإن�صانية واأْن 
تط����وى مرحلة احلرمان وكفى نزف الدماء للأبرياء من 
زم����ن البعث الدم����وي وما ت����له بالتظاه����رات املنا�صدة 
باحلق����وق والق�ص����اء عل����ى البطال����ة والع����دل بالتعي�، 
فم����ن يحكم جميع اأبنائه����ا وامل�صوؤوليات بقيادتها، لذلك 
وج����ب الوف����اء، والبن����اء، والأم����ن والأم����ان، والق�صاء 
عل����ى احلرمان يف ظ����ل اأ�صواأ جائح����ة ت�صهدها الب�صرية 

»كورونا« القاتل ال�صامت.
اأور التي اأحمل ع�صق ترابها بكل العوا�صم واملوؤمترات 
وكتب����ت يف اآثاره����ا ع�ص����رات املقالت وقدم����ت ع�صرات 
الندوات اأهمه����ا يف تون�س حول كتاب العلمة الرتاثية 
يف الأزي����اء ال�صومرية رم����وز وخباي����ا.. يف النا�صرية 
عا�����س جميع امل�صيحي����� بع����ز وود وكان جرياننا بيت 
كوروكي�����س وكذل����ك اأ�ص����رة جوزيف حت����ى الأحفاد بعد 
غربته����م يحن����ون ملدينته����م الأم.. ل ُب����دَّ م����ن ذك����ر اأه����م 
الإجنازات هو ا�صتخدام الكتابة والتدوين.. فمن يزور 
مدين����ة اأور يلح����ظ ذلك على جدران و�ص����لمل الزقورة، 
النقو�����س الوا�صح����ة عل����ى ج����دران الآث����ار، يف املدافن 
امللكي����ة اأعجب����ت امل�صت�صرق����� والباحث����� واملوؤرخ����� 
وال�ص����واح الذي����ن زاروا تل����ك الآث����ار؛ ملا ت����دل عليه من 
عظمة الفكر ال�صوم����ري، الرقيم الطيني الذي خط عليه 
بتوقيع املل����ك ابي�صن قرب ق�صر �صولبكي اأور اأهم املدن 

ال�صومرية.
اإنَّ الآث����ار التي اكت�صفت يف مدينة »اأور« تعك�س الرتاث 
الثق����ايف الق����دمي، فق����د ا�صتخ����دم ال�صومري����ون مب����ادئ 
ال����ري وط����وروا الزراع����ة الت����ي كان����ت اأ�صا�����س حياتهم 
����ة، وا�صتعملوا املعادن يف دورهم احل�صاري  القت�صاديَّ
الأول، اإنَّ ما مييز اأور هي ولدة النبي اإبراهيم اخلليل 
)ع( اأب����و الأنبي����اء وانطلقه يف رحلت����ه التوحيديَّة من 

هذه احل�صارة ال املدن والدول الأخرى.
تق����ع اأور على بعد 365 كيلو مرتًا ال اجلنوب ال�صرقي 
م����ن بغداد وعل����ى م�صافة 18 ك����م من مدين����ة النا�صرية. 
وم����ن املنقب����� الأوائل ه����و ولي����م لوفت�س، فق����د زارها 
م����ع جماعة م����ن الأتراك يف الع����ام 1850 ث����م اأعقبه يف 
احلف����ر القن�ص����ل الربيط����اين يف الب�صرة تايل����ر، حيث 
حف����ر م����ن )1852 – 1854( وبالأخ�����س يف الزق����ورة 
اأحد اأبرز رموز احل�صارة ال�صومريَّة، ويف العام 1918 
اأوف����د املتح����ف الربيطاين كمبي����ل تومب�ص����ن والدكتور 
ه����ول يف اأرج����اء خمتلف����ة من املدين����ة وخا�ص����ة الق�صر 
الكب����ري - ق�ص����ر �صولك����ي - وتع����دُّ حفريات ه����ذا املنقب 
بداي����ة التنقيب����ات العلميَّة ملدرو�ص����ة يف العراق، وكذلك 
تراأ�س ليونارد وويل بعث����ة اآثاريَّة م�صرتكة من املتحف 
الربيط����اين ومتحف جامعة بن�صلفاني����ا يف بداية العام 
1922 وا�صتم����ر حت����ى )1933 – 1934( وا�صع����ًا عدة 
موؤلف����ات مهم����ة تخ�����س مدين����ة اأور، اإذ ق�ص����م الباحثون 

ْت بتاريخ وادي الرافدين ال اأطوار:  الع�صور التي مرَّ
الط����ور الأول: ع�صر فج����ر ال�ص����للت الأول ويلحقونه 
بالع�ص����ر ال�صبيه بالكتابي وميتاز م����ن الناحية الأثرية 
باأختام����ه ال�صطواني����ة التي ت�صب����ه نقو�صها م����ا ي�صمى 
بزخرف����ة الن�صي����ج وين�ص����ب ال ه����ذا الط����ور ن����وع من 
الفخ����ار القرمزي وج����د يف ديال ويحتم����ل اأنه يعا�صر 
الفخ����ار املكت�ص����ف يف نينوى. ومتتاز ه����ذه املرحلة من 
الناحية العمرانية با�صتعمال نوع من اللنب اأطلقت عليه 

ت�صمية )امل�ص����توي - املحدب(. 
الط����ور الث����اين: ب����داأ ال�صومري����ون يدون����ون بالكتاب����ة 
امل�صماري����ة حياته����م وظه����ر وا�صح����ًا يف �صلل����ة كي�����س 
الأول وال����وركاء الأول وميك����ن حتدي����د ذل����ك بحدود 

)2700 - 2550 ق.م(.
وم����ن الآث����ار اخلا�صة به����ذا الط����ور جملة م����ن الأواين 
الفخارية والكوؤو�س والأق����داح واجلرار الكبرية، ومن 
املوؤك����د كذل����ك برز فن النح����ت يف ع�صر فج����ر ال�صللت 
الثاين، اإذ ظهرت على جدران املعابد مناذج ت�صر الناظر 
ب�صبب قدرة الفن����ان ال�صومري عل����ى التخيل والإبداع، 
وق����د تقدم فن العم����ارة يف ابنية املعاب����د والق�صور كما 
يف ت�صور )كي�س واأريدو(، وبرزت اأ�صماء بع�س الآلهة 
التي خ�ص�صت لعبادتها وهذا يعني البحث عن ال�صعائر 

والطقو�س الدينية وظهور طبقة الكهنة.
الط����ور الثالث: بلغ����ت ح�ص����ارة وادي الرافدي����ن اأرقى 
مراحله����ا احل�صارية واأوج ازدهارها وق����د وجدت اآثار 
نفي�صة يف ديال وتعود القبور امللكية ال�صهرية يف اأور 
ال تلك احلقبة وقد ترك ال�صومريون مناذج من الأبنية 
كالق�صور، واملعابد، واملقابر ت�صري ال تقدم فن العمارة 
وكذل����ك التعدي����ن من خ����لل الأجهزة املكت�صف����ة كاأدوات 
احل����رب واأدوات الزراعة، ففي �صلل����ة اأور الثالثة التي 
متث����ل الع�ص����ر الذهبي يف تاري����خ )اأور( اأ�صبحت متثل 
����ة لل�صومري����� يف فرتة  ����ة والدينيَّ العا�صم����ة ال�صيا�صيَّ
)اأور - من����و( وال����ذي حك����م )2113 - 2096 ق.م( كم����ا 
اأ�ص����ار ال ذلك حممد علي ال�صي����واين يف كتابه )اأور(، 
واأ�صه����ر املل����وك الذي����ن قام����وا باإجن����ازات ح�صاريَّة يف 
مدينتهم ه����م )اأور - منو والبن �صولك����ي واحفاده امر 

- �صن واخرهم ابي - �صن من )2029 - 2006( ق.م.
ويع����دُّ اأور - منو اأول م�صّرع يف تاري����خ العراق القدمي 
قب����ل حموراب����ي بنحو ثلث����ة ق����رون، اإذ قنن ه����ذا امللك 
ال�صوم����ري قانونه ليجع����ل قوان� الآله����ة ت�صود البلد 
وا�صتط����اع ملوكه����ا اإن�ص����اء امرباطوري����ة وا�صع����ة امتد 
نفوذه����ا ال اأج����زاٍء كب����رية م����ن ال�ص����رق الأدين وب����لد 
عي����لم و�صواح����ل اخللي����ج العرب����ي واآ�صي����ا ال�صغرى، 
واأبرز املعامل التي تركوها هي الربج املدرج )الزقورة( 
اخلال����دة الت����ي متث����ل اأب����رز اآث����ار وادي الرافدين وهي 
حم����ط اهتم����ام املنقب����� والآثاري����� وال�ص����واح من كل 

اأرجاء العامل.

كان���ت زيارت���ي الأول ال اأور يف الع���ام 1970 �صمن 
���ة لتلك الآث���ار وده�صنا لروؤي���ة الهتمام  �صف���رة مدر�صيَّ
البالغ من ال�صائح� لدرا�صة اآثار العراق القدمي ونحن 
نتعام���ل م���ع تل���ك الآث���ار دون اك���رتاث ول مب���الة من 

القائم� عليها و�صيانتها.
اأول م���ن نق���ب فيه���ا القن�ص���ل الربيط���اين يف الب�صرة 
- تايل���ر - ع���ام 1853 بطل���ب من املتح���ف الربيطاين، 
واكت�ص���ف يف خرائبها واأنقا�صه���ا اإ�صطوانات فخارية 
منقو�ص���ة بكتاب���ة م�صماري���ة تع���ود ال املل���ك البابل���ي 
نبونائي���د )550 ق.م( واأعقب���ه وويل فق���ام بتحري���ات 
وا�صع���ة ودقيق���ة حول ه���ذه البناي���ة ال�صاهق���ة متتبعًا 
مراح���ل بنائها وقد و�صع جملدًا خا�ص���ًا.. يرى املتتبع 
لآث���ار وادي الرافدين التق���دم يف فن العم���ارة واإن�صاء 
امل���دن من عهد الوركاء وكذلك يف بابل وعقرقوف ونفر 

واملدن الآ�صوريَّة.
ل ريب اأنَّ بناء هذا الأثر التاريخي ال�صاخ�س حل�صارة 
�ص���ادت يف العراق القدمي ميثل روائع الفن والتخطيط 
والعم���ران، فبناء الزقورة م���ن 3 طبقات، يعلوها معبد 
�صغ���ري اندث���ر اأث���ره ب�صبب عوام���ل التعري���ة والرياح 
والأمطار وع���دم �صيانته وعن����دم���ا تلق����ي بالنظر ال 
اجله���ات الأربع ت���رى بق�����ايا اآث���ار املدين���ة ال�صومرية 

التي كانت يف يوٍم ما عا�صمة الألق احل�صاري.
اأور ت�صت�ص���رخ ال�صمائ���ر الإن�صاني���ة للهتم���ام  لك���نَّ 
به���ا وجعلها حم���ط اأنظار الع���امل وال���ذي ي�صبو للحج 
الإبراهيم���ي من كل بقاع الدنيا، والرغبة للوقوف على 
���ة، فمرايا احلقائ���ق �صاطعة  تخ���وم الري���ادة احل�صاريَّ
اإل مناب���ع التوحي���د واإ�صراقات���ه  ت�صتدع���ي التوج���ه 
واأن���واره الإبراهيميَّة يف تلك التخ���وم �صانعة احلدث 

التاريخي املدوي باأح�صاء الأزمنة.
فهنا املرحلة الفا�صلة ب� الوثنية والتوحيديَّة.

احل���دث ال���ذي جلج���ل يف اأ�صم���اع الب�صري���ة اأن للكون 
تنه���ل  النب���وات  وت�صتم���ر  ال�صع���اع  لينطل���ق  خالق���ًا، 
وترت�ص���ف �صل�صبيًل عذبًا من اأ�صداء تلك البقاع، اأر�س 
الر�ص���الت ومه���د النبوة م���ّر بها ال�صحاب���ي ابن عجلة 
وهو يحم���ل ر�صالة النبي حممد )�س( لفار�س ويتوفى 
هنا، ول زال الإهمال ي�صيب جغرافية املكان ب� �صوق 
ال�صي���وخ والنا�صري���ة، وعلى م�ص���ارف اأور )مقام اأمري 
املوؤمن����( وه���و قادم م���ن الكوف���ة اإل الب�ص���رة، وقد 
طالب���ت ونا�ص���دت م���رارًا اأن ي�صبح منارًا ل���كل موحد، 
اأيعق���ل اأنَّ املقام ي�صيده اأحد املوال���� وبنفقة �صخ�صية 
يو�ص���ل ل���ه جمي���ع اخلدم���ات –احل���اج غ���امن جب���ار!؟ 
ل دور لأي جه���ة باحلف���اظ عل���ى تل���ك املع���امل الآثارية 
بالنا�صري���ة.. قلوبن���ا واأرواحانا ترحب بق���دوم البابا 
برحلته التاريخية لأور، ولقاء ال�صيد ال�صي�صتاين رجل 
ال�ص���لم، وزيارة كني�ص���ة النجاة وما ي���روق له باأر�س 

الرافدين.

زيارة البابا.. لقاء الشرق والغرب

و�صف الباب���ا فرن�صي�س اأ�صطورة ك���رة القدم الأرجنتيني 
دييغ���و مارادونا، الراحل يف 25 نوفمرب )ت�صرين الثاين( 
املا�ص���ي عن 60 عامًا اإثر تداعي���ات �صحية، ب�»ال�صاعر يف 
املي���دان«، وذلك يف مقابلة خم�ص�ص���ة للريا�صة ن�صرت يف 

�صحيفة »غازيتا ديلو �صبورت«.
وحتدث احل���رب الأعظم عن مواطنه ال���ذي �صاهم باإي�صال 
فري���ق ناب���ويل اجلنوب���ي اإل جمد ك���رة الق���دم الإيطالية 
»كان   1986 موندي���ال  لق���ب  اإل  الأرجنت����  ومنتخ���ب 
بط���ًل كبريًا منح ال�صع���ادة مللي� النا����س، يف الأرجنت� 

ونابويل«، بح�صب ما نقلته وكالة ال�صحافة الفرن�صية.
وتابع »خورخي ماريو بريغولي���و« الذي التقى مارادونا 
ع���ام 2014 يف روما خ���لل مباراة من اأج���ل ال�صلم »كان 
اأي�ص���ًا رج���ًل ه�ص���ًا«، يف اإ�ص���ارة اإل امل�ص���كلت ال�صحي���ة 
واملتاع���ب مع املخدرات التي رافقت املوهبة الأرجنتينية. 
واأك���د راأ����س الكني�ص���ة الكاثوليكي���ة البال���غ 84 عام���ًا اأنه 
�صل���ى م���ن اأج���ل الراح���ل واأر�ص���ل م�صبح���ة اإل اأ�صرت���ه 
مرفق���ة بكلمات تعزي���ة. وتطرق البابا ال���ذي ي�صجع نادي 
�ص���ان لورنزو الأرجنتيني اإل اأوج���ه ال�صبه ب� الريا�صة 
ومعتقدات���ه، منتق���دًا »الأبط���ال الأغنياء« الذي���ن اأ�صبحوا 
»خمول� وتقريبًا بريوقراطي� يف ريا�صتهم«. واأ�صاف: 
»�صخ�صي���ًا، اأعتقد اأن القليل من اجل���وع هو ال�صّر يف عدم 
ال�صع���ور بالتخمة اإطلقًا، للحفاظ عل���ى هذا ال�صغف الذي 
اأبهرهم كاأطفال )الريا�صيون(«. وتتميز الريا�صة بالن�صبة 
للباب���ا بانت�ص���ارات اأولئك الذي���ن »تتع���ّرق جباههم« على 
اأولئك الذي���ن ولدوا »واملوهبة يف جيبه���م«. و�صّوب اأول 
بابا من اأمريكا اجلنوبية على مو�صوع تعاطي املن�صطات 
يف عامل الريا�صة »لي�س جمرد غ�س، بل اخت�صارًا: يدح�س 
الكرامة«. واأ�صاف: »ل ميكن ت�صنيع اأي بطل يف املخترب. 
ح�صل هذا الأمر ول�صنا متاأكدين من عدم تكراره، حتى لو 
كنا ناأمل عدم حدوثه! لكن مع الوقت، �صنمّيز ب� املواهب 
الأ�صلية وتلك الت���ي مت تركيبها: البطل يولد ويتطور من 
خلل التمارين«. واأردف قائًل اإن تعاطي املن�صطات يرقى 
اإل »�صرق���ة ال�صرارة التي منحه���ا الله، من خلل م�صاراته 
الغام�صة للبع����س بطريقة خا�صة وكمي���ة اأكرب... هزمية 

نظيفة اأف�صل من انت�صار مت�صخ«.

CNN عن

البابا فرنسيس 
يصف مارادونا 

بل"الشاعر"
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