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 تقديم 

 

 ، "أنُتم جميًعا إْخوٌة " 

، 0202آذار  8-5هذا هو الشعار الذي اّتخذه قداسة البابا فرنسيس في زيارته إلى العراق للفترة من 
 (. 8: 02إنجيل متى )مستوحًيا ومجّسًدا كلمات يسوع نفسه 

جلًيا على وجوهنا ونحُن نتذكر بابتسامٍة  ،زال تأثيُر زيارة قداسة البابا فرنسيس التاريخية إلى بلدنا العراقيال و 
ليس ألن أّول بابا للفاتيكان يزور " تاريخية " إنها زيارة . عاشها قداسته معنا خالل هذه األيام األربعة كّل لحظةٍ 

من خالل ، بل لما حملته من رسائل سالم ورجاء عّبر عنها قداسة الحبر األعظم فحسب بالد بين النهرين
التي تواضعه ومحّبته لشعبنا العراقي بساطته فيها  تلقاءاته الشخصية التي انعكسالعميقة، و  خطاباته وعظاته

اآلن، اقتربت لحظة : " الً الحريري بأربيل قائ افي ختام القداس الذي احتفل به في ملعب فرنسو أفصح عنها 
 ". العودة إلى روما، لكّن العراق سيبقى دائًما معي وفي قلبي 

لتبقى دروًسا لحاضرنا ومستقبلنا، طلب غبطة البطريرك الكردينال الخالدة ه اللحظات التاريخية ولّكي نوّثق هذ
والمواعظ والشهادات، مرفقة  ن نصدر كتاًبا يضّم جميع الكلماتكّلي الطوبى، أالمار لويس روفائيل ساكو 
 . ببعض الصور من الزيارة

الزيارة واالرشادات التي قّدمتها للمؤمنين استعداًدا لهذا ل ييضّم الكتاب أيًضا توثيًقا لتحضيرات الكنيسة قب
ارات التي ، وشرًحا للشعرسائل وتوصيات غبطة البطريرك نفسه بهذا الخصوص فضاًل عن، الجللالحدث 

بعض االصداء بعد اإلعالن الرسمي عن الزيارة وأصداء أخرى بعد الزيارة مع عرض صدرت بمناسبة الزيارة، 
 . الصحف والمواقع االلكترونيةالبابوية من بعض 

عوة المسيح لمستقبٍل أفضل لبلدنا وكنيستنا، وفرصًة ثمينة لنكتشف د البابهذه الزيارة البابوية  فتحأن ت أملن
 . ليأخذ بيدنا سويًة ويقودنا إلى طريق الخالصباب قلبنا الذي يقف ويقرُع كّل يوم 

 

 المطران باسيليوس يلدو
 المنّسق العام للزيارة

 ألب ألبير هشام نّعوما
 المنّسق اإلعالمي للزيارة

 

 0202آذار  21في 
 تذكار مار يوسف البتول 

 والذكرى الثامنة لتتويج الحبر االعظم قداسة البابا فرنسيس 
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  ؟ "احَلْبر األعظم " أو " البابا  "من هو 

 
" أب " هي كلمة تعني . PAPPASوباليونانية  PAPAالبابا بالالتينية 

البابا هو أسقف روما ورأس الكنيسة الكاثوليكية، . دم للداللة على المحبةوتستخ
ووفق العقائد الكاثوليكية هو خليفة القديس بطرس وله سلطة إدارية وتعليمية 
على الكنيسة الجامعة، وهو معصوم في حالة نادرة، عندما يعلن أنه يشرح 

 . العقيدة انطالًقا من كرسي القديس بطرس

بالالتينية )ا الكرسي الرسولي نظًرا لكونه خليفة القديس بطرس يرأس الباب
SANCTA SEDES ) نظًرا لكونه خليفة القديس بطرس، والذي يشكل الهيئة

 . العليا إلدارة الكنيسة الكاثوليكية، وهو أيًضا رأس دولة الفاتيكان

لى نشوء  كان للبابا في السابق دولة ُتعرف باسم الواليات البابوية، غير أن توحيد إيطاليا قد أدى إلنهائها، وا 
كان من . بمثابة رمز الستقالل الكرسي الرسولي عن أي سلطة سياسية في العالم 2101دولة الفاتيكان عام 

 . نتائج التخلي عن اإلدارة المدنية، حصر االهتمام البابوي بأمور الدين والقضايا المتصلة به كاألخالق

إلسكندرية ونعت به أساقفتها، وفي كل األحوال فإن التماثل باللفظ ال يشير إلى أما لقب البابا، فقد نشأ في ا
مكانيًة هي في مصر فإن والية بابا اإلسكندرية : تماثل في نطاق الوظيفة، أو شرح المهام، فعلى سبيل المثال

 . وجوارها، أما والية الحبر الروماني فهي عالمية

جمع المغلق، وتعتبر البابوية واحدًة من أكثر المؤسسات ديمومًة في ينتخب البابا مدى الحياة عن طريق الم
 . العالم، وكان لها دور بارز في تاريخ البشرية الحديث

كما ساهمت البابوية في العصور القديمة في انتشار المسيحية وحسم الخالفات المذهبية والسياسية على حّد 
في أوربا، ودعمت العلوم والفنون والفلسفات خالل مرحلة عصر سواء، ولعبت دور الوسيط بين الممالك المختلفة 

 . النهضة، ومّولت الكثير من المشاريع االستكشافية والعلمية إلى جانب الفنية

وفي الوقت الراهن، تنشط مؤسسة البابوية إلى جانب إدارة الكنيسة لحفظ وحدتها في الحوار المسكوني، 
 . خيري ولترسيخ العدالة االجتماعية، وللدفاع عن حقوق اإلنسانوللحوار مع سائر األديان، وللعمل ال

، هو أيًضا من األلقاب "الكاهن األعلى " اللقب المرادف عادًة للقب البابا هو الَحْبر األعظم، وُيترجم أيًضا 
لإلشارة إلى رئيس  التشريفية األساسية واألكثر انتشاًرا للبابا، اشتق من اللغة اليونانية التي كتب فيها انجيل يوحنا

مجلس االحبار اليهود، وبات في المسيحية األولى يشير إلى أي أسقف مسيحي، ولكن ومنذ القرن الحادي عشر 
بات المصطلح يشير على وجه التحديد إلى أسقف روما، وغدا من أكثر األلقاب التي استخدمها البابوات في 

 ". امعة الَحْبر األعظم للكنيسة الج" اإلشارة إلى أنفسهم 

 شعار البابوية
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 نبذة عن حياة البابا فرنسيس 

هو أول بابا من أمريكا الالتينية، إنه الراهب اليسوعي 
عاًما، رئيس أساقفة بونيس  88، خورخي ماريو بيرغوليو

إنه شخصية بارزة في القارة بأكملها . 2118آريس منذ عام 
وراعي بسيط ومحبوب جًدا في أبرشيته، سافر بعيًدا مستخدًما 

 . حافالتنفاق والمترو اال

، قال مرًة ليشرح لماذا "شعبي فقير وأنا واحد منهم " 
أوصى كهنته . اختار السكن في شقة وأن يعّد عشاءه بنفسه

أسوأ . دائًما بالرحمة والشجاعة وأن تكون أبوابهم مفتوحًة دائًما
ما يمكن أن يحدث في الكنيسة، كما شرح بنفسه في بعض 

يضع المرء " أي أن " ة الدنيوية الروحاني" المناسبات، هي 
وعندما يتحدث عن العدالة االجتماعية، يدعو إلى الرجوع إلى التعليم المسيحي، الوصايا العشر ". نفسه مركًزا 
وعلى الرغم من طبيعته الخجولة، أصبح نقطة مرجع في اتخاذ مواقف خالل األزمة االقتصادية . والتطويبات

 . 0222التي ضربت البالد عام 

كان أبوه ماريو : من بيومنتي ، ابن عائلة مهاجرة2121كانون األول  21ُوِلد في العاصمة األرجنتينية في 
 . يعمل محاسًبا، وموظًفا في سكك الحديد، أّما والدته ريجينا سيفوري فكانت رّبة بيت وتهتم بتربية أوالدها الخمسة

تخرج كفني كيميائي، ثم اختار 
األكليريكية طريق الكهنوت ودخل إلى 

 2158آذار  22وفي . في أبرشيته
دخل إلى الرهبانية اليسوعية، أكمل 
دروسه في العلوم اإلنسانية في تشيلي 

وعاد إلى االرجنتين،  2112عام 
في كلية القديس  تخرج في قسم الفلسفة

وبين عامي . يوسف في سان ميغيل
 2111وفي عام . لحبل بال دنس في سانتا فيفي كلية اتعّين أستاًذا في اآلداب وعلم النفس  2118-2115

درس الالهوت وتخرج في  2112عام إلى  2111ومنذ عام . بونيس آريسكلية سلفاتوري بعّلم المادتين في 
 . كلية القديس يوسف نفسها

على يد رئيس األساقفة رامون خوسي كاستيالنو، وأكمل دراسته بين سيم كاهًنا  2111كانون األول  22وفي 
عاد مرًة أخرى . أعلن نذوره الدائمة لدى اليسوعيين 2112نيسان  00في اسبانيا، وفي  2112و 2112عامي 
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ا في قسم الالهوت، ومرشًدا إلقليم إلى االرجنتين، وأصبح استاًذا مبتدًئا في فيال باريالري في سان ميغيل، وأستاذً 
 . اليسوعيين ومديًرا للكلية

وبعد سّت سنوات عاد إلى العمل في . يمًيا لليسوعيين في االرجنتينتعّين رئيًسا اقل 2112تموز  22في 
، وأصبح من جديد مدير كلية القديس يوسف، وكان ال يزال كاهًنا لرعية 2181 – 2182الجامعة، بين عامي 

ليكمل كتابة أطروحة الدكتوراه، وعندها ارسله رؤساؤه ذهب إلى ألمانيا  2181في شهر آذار . في سان ميغيل
لى كنيسة الرهبنة في مدينة قرطبة، ليصبح مرشًدا روحًيا ومعّرًفا إلى  . كلية سلفاتوري في بونيس آريس وا 

عّينه البابا يوحنا بولس  2110أيار  02وهكذا في . أراده الكردينال كوارجينو معاوًنا له في بونيس آريس
في  حزيران نال السيامة األسقفية 01ي وف. أسقًفا مساعًدا في بونيس أريسأسقًفا شرفًيا على اوكا، و الثاني 

وفي الشعار وضع المختصر " نظر إليه بمحبة " واختار شعاًرا له . الكاتدرائية على يد الكردينال كوارجينو نفسه
 2112كانون األول  02وتعّين مباشرًة نائًبا أسقفًيا لمنطقة فلوريس وفي . ، رمز الرهبنة اليسوعيةIHSالمسيحي 

وبعد . ترقيته إلى مساعد رئيس أساقفة بوينس آريس 2111حزيران  2ولم تكن مفاجأة في . عامأصبح النائب ال
كرئيس أساقفة األرجنتين، ومسؤواًل  2118شباط  08كوارجينو، خلفه في مرور تسعة أشهر على وفاة الكردينال 

 . عن المؤمنين من الطقوس الشرقية في البالد، ومستشاًرا للجامعة الكاثوليكية

شباط  02في كونسستوار يوم و 
، رّقاه البابا يوحنا بولس الثاني 0222

كردينااًل، وأعطاه لقب سان روبيرتو 
، تعّين 0222وفي تشرين األول . بيالرمينو

مقرًرا عاًما في الجمعية العامة العادية 
العاشرة لسينودس األساقفة، والمخصصة 

كما أصبحت شخصيته . للدرجة األسقفية
في عام . تينية أكثر شعبيةفي أمريكا الال

وفي . 0228، وبعد ثالث سنوات انُتِخب وتثّبت لثالث سنوات أخرى عام تعّين رئيس أساقفة االرجنتين 0220
 . الذي انُتِخب فيه البابا بندكتس السادس عشر( الكونكالف)، شارك في المجمع االنتخابي 0225نيسان 

. فّكر بمشروع إرسالي يرّكز على الشركة ونشر اإلنجيل –ان بين ماليين السكّ  –كرئيس أساقفة بونيس آريس 
جماعات منفتحة وأخوّية، تنشئة علمانيين واعين، نشر اإلنجيل لكل مواطن في : وكانت له أربعة أهداف أساسية

أطلق على  0221وفي أيلول . دعا الكهنة والعلمانيين أن يعملوا سويةً . المدينة، مساعدة الفقراء والمرضى
مئتا عمل خير البّد أن تتم إلى : يد الوطني حملة تضامن بمناسبة الذكرى المئوية الثانية الستقالل البالدالصع
" حّتى دعاه  0221وعلى صعيد القارة، زرع رجاًء قوًيا على خط رسالة مؤتمر اباريسيدا عام . 0221عام 

 .0222آذار  22انُتِخب حبًرا أعظم في ". المبّشر باإلنجيل في أمريكا الالتينية 
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 برهم صاحل . دعوة رئيس اجلمهورية د

 إىل البابا فرنسيس لزيارة العراق 

 

 قداسة البابا فرنسيس، 
 الفاتيكان، 

  0221حزيران  21بغداد، 
 قداستكم،

أتذكر باعتزاز حوارنا خالل 
زيارتي إلى الفاتيكان السنة 

أن عندها تشجعُت و الماضية، 
 كبيرسمع عن اهتمامكم الأ

 . ب العراقيبالشع

أتشّرف أن أوّجه رسمًيا 
 –دعوة لقداستكم لزيارة العراق 

مهد الحضارات وموطن النبي 
إبراهيم، أبي المؤمنين ورسول 

 . األديان السماوية

الهجمات األخيرة التي ارتكبتها  بسببو . حرب ومعاناة هائلة ساحةكان العراق  ،خالل العقود األربعة األخيرة
 . خّلفت دماًرا ال يمكن تصّوره على المسيحيين وبقية المكّونات العراقية ،المجموعات اإلرهابية

وألن قداستكم أظهرتم اهتماًما كبيًرا . المصالحة وا عادة البناءو مع تحرير أرضنا بدأت مرحلة الشفاء الطويلة 
للعديد من العراقيين  بالضعفاء والمتألمين، فأنا متيقن أن كلمات التشجيع والنعمة من لدنكم ستكون تعزية كبيرة

العراق والعالم أن هذه وتنوير زيارة قداستكم ستكون فرصة لتذكير . الذين ال يزالون يتعافون من قسوة الصراعات
إرث التعاون بين الشعوب من الديانات حافظت على الزراعة، و روت األرض أعطت اإلنسانية القوانين األولى، 

 ن واتباع الديانات األخرى، الذين تعهدوا بمستقبلٍ و ن وااليزيديو ، بل المسلملن يستقبلكم المسيحيون فقط. المختلفة
 . مبني على قيم السالم والكرامةأفضل 

بينما قللت الحروب أعدادهم، نلتزم بالتأكيد أن و . كان العراق بيًتا للجماعة المسيحية النابضة أللفي سنة
 . والرفاهيةمسيحيي العراق يستطيعون أن يتمتعوا ثانيًة باألمان 
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أملي الصادق أن زيارة قداستكم 
ستكون حدًثا هاًما في مسيرة 
الشفاء، وأن يعود العراق ثانيًة 
أرض سالم، حيث تعيش فسيفساء 
األديان بانسجام سويًة كما عاشوا 

 . عبر آالف السنين

 فيأتطّلع الستقبال قداستكم 
أرض بين النهرين العظيمة بكل 

 . فخر وتقدير

 ، تقبل تحياتي

 برهم صالح 

  رئيس جمهورية العراق
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 دعوة البطريرك الكردينال لويس روفائيل ساكو 

 إىل البابا فرنسيس لزيارة العراق 

 0221حزيران  21

 قداسة البابا، 

أتوّجه إليكم ثانيًة باسم مسيحيي 
التي عانت " البقية الباقية " العراق، 

نحن . كثيًرا، ألدعو قداستكم لزيارتنا
بحاجة لتشجيعكم وأن تصّلوا معنا 
ومن أجلنا، لتثبيت قيم السالم 
والغفران والمصالحة، والعيش سويًة 

 . في اإلخّوة كما يطلب هللا مّنا

أرسل السيد رئيس الجمهورية 
دعوًة رسمية لقداستكم لزيارة العراق، 
وأنا انضّم إليه، ألننا بحاجة إلى 

ك نحن ابناؤ . حضوركم األبوي بيننا
الذين يعيشون في الشهادة بسبب 

 . إيمانهم بالمسيح

ستقّوينا هذه الزيارة وستساعدنا أن 
نكون صبورين ومثابرين في بلدنا 
وفي مسيرتنا لنكون شهوًدا للقيم 

لم يزر أي بابا . اإلنسانية واإلنجيلية
الذي رجا " أرض إبراهيم " بلدنا، 

تتطلع أعيننا . على غير رجاء
 . نتظار كبيرين لتقّوي فينا هذا الرجاء المسيحي الذي ينتصر على المعاناةلزيارتكم بحٍب وا

أطلب بركتكم الرسولية، أيها األب األقدس، من أجلي، ومن أجل جميع مسيحيي العراق وجميع إخوتنا 
 . المسلمين وجميع العراقيين

 لويس روفائيل ساكو+ 
 بطريرك الكلدان
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 رنسيس للبابا فالبطريرك ساكو من  رسالة شكر

 بعد اإلعالن الرمسي عن الزيارة 

 0202كانون األول  20

 قداسة البابا، 

ال تستطيع كلماتي 
التعبير عن فرحتي 
وشكري، وفرحة وشكر 
المسيحيين والعراقيين 
لزيارتكم الشجاعة، التي 
تتحقق في زمن عدم 
اليقين والقلق في الشرق 

 . األوسط برّمته

نتأمل بفارغ الصبر 
كم أن يحمل حضور 

بيننا وصالتكم من 
أجلنا قّوًة، فنحن سعداء 
جًدا وممتلئون بالحماس 
الستقبال قداستكم في 
أرض إبراهيم، أب 

 . المؤمنين

الكردينال لويس + 
 روفائيل ساكو
 بطريرك الكلدان
ورئيس مجلس 

 األساقفة الكاثوليك 
 في العراق
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 إىل مسيحيي العراق وشعبه من البطريرك ساكو رسالة 

 زيارة البابا فرنسيس مبناسبة

 

 أّيتها األخوات، أّيها األخوة االحّبة،

 (2 :2بطرس  2" ) عليكم أوفر النعمة والسالم" 

هذه الرسالة لمناسبة زيارة قداسة البابا  ليكمإه أن أوجّ  أودّ 
 .فرنسيس للعراق لما لها من مغزى وطنًيا وكنسًيا

 أن تترك أثًرا في كنيستنا وبلدنا زيارة البدّ . 2

سوف يزور قداسة البابا فرنسيس العراق في مطلع شهر  
هذه الزيارة حجٌّ إلى بلدنا، بلد ابراهيم، وليست . 0202آذار سنة 

سياحًة وترًفا، وتحمل رسالة تشجيع للجميع في وقت يعيشون فيه 
 .حالة عدم االستقرار

زيارة من شأنها أن ُتشجع العراقيين على . ةزيارة ينبغي أن نستعّد لها وطنًيا وكنسًيا وروحًيا، لما لها من أهمي 
تخّطي الماضي األليم، للمصالحة وبلسمة الجراح، والتالحم والتعاون من أجل النمو والسالم واالستقرار، وترسيخ 
العيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية، ألنهم أخوة متنوعون لعائلة واحدة، ومواطنون ألرض إبراهيم، والعراق 

 .لذا عليهم أن يمدوا أيديهم للسالم. ميًعابيتهم ج

الفرصة للحجِّ إلى جذورنا األولى، واالرتداد، والتمّسك بهويتنا  – بالنسبة لنا نحن المسيحيين إنها الزيارة 
ندعه يمر مرور الكرام، من دون أن يترك أثًرا فينا  لينا أن نكون بمستوى الحدث، وأالّ العراقية والمسيحية، لذلك ع

 .نائسنا وبلدناوفي ك

لى رؤية جديدة للكنيسة في العراق والمنطقة، إالفرصة للتفكير والمراجعة والتحليل واالنطالق  - إنها الزيارة 
يجاد خطة عمل لتغدو الكنيسة أكثر حماسة في العودة إلى جذرية الروحانية اإلنجيلية، وأكثر قرًبا إلى الناس  وا 

 .على غرار آبائنا االوائل وقديسينا، وشهدائنا الِعظاموخدمتهم بسخاء وفرح مهما كان الثمن، 

وسط، خرى في العراق وفي عموم الشرق األال يخفى على أحد أن كنيستنا الكلدانية والكنائس الشقيقة األ 
تعيش ضغوطات وتحديات متنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية بسبب الصراعات والتطرف، والهجرة وتداعيات 

هذه الزيارة يتعين علينا جعلها فرصة تحّول كبير، بحيث . ّما أربك الرؤية وعّقد العالقات والعملجائحة كورونا، م
 .يغدو اإليمان فينا والرجاء التزاًما
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 علينا أن نتحلى بالمسؤولية. 0

نحن في القرن الحادي والعشرين، علينا أن ندرك أهمية مراجعة وتغيير أسلوب تفكيرنا الالهوتي والروحي،  
لليتورجي والراعوي والمسكوني والتربوي، بما في ذلك تصرفنا كمؤمنين، وُخّدام مكرَّسين دعانا الرب لرعاية وا

 .شعبه بتناغم، بعيًدا عن المفاهيم الخاطئة والبحث المريض عن التسلط والوجاهة

معنا؟ وما هي ما هو حضورنا، وما تأثيرنا على مسيحيينا، وعلى مجت: االسئلة المطروحة علينا اليوم هي 
هل هي الهجرة، أم البقاء والصمود ومواجهة التحديات، . رؤيتنا لمستقبل المسيحية والبشارة في العراق والشرق 

هذه األرض هي أرضنا، ال يمكن التخلي . والقدرة على التواصل والشهادة واالنفتاح والتفاعل بإيمان ورجاء وفرح
كما أّن هناك تحدًيا كبيًرا أمام العائالت التي قررت إنجاب أقل عدد  عنها، وال يمكن تخيُّلها من دون مسيحييها،

 .أمام كل هذه التساؤالت ينبغي أن ندعم بعضنا البعض، من هم في الداخل ومن هم في الخارج. من االوالد

ة، ال دعوة ورسال الهٌي، ولناوجودنا كمسيحيين في العراق والشرق، ليس ِجزاًفا أو للهجرة، إنما هو تدبيٌر  
كرعاة يتحتم علينا باستمرار أن نفهم الواقع الحالي بعقلية منفتحة، وأن ُنعيد . يمكن التخلي عنهما رغم الصعاب

بحكمة لجعل الحياة المسيحية تتالءم مع متطلبات الحاضر الذي نعيشه، مع التمسك  ونغيرهاتنظيم األمور 
س من الساقية، مستندين إلى رسالة البابا فرنسيس العامة بأصالتنا المشرقية، أي أن نستقي الماء من الينبوع ولي

والبابا يشدد في . حيث يؤكد أّن البشارة هي المعيار الذي يجب أن يقودنا ويحّركنا"  االرتداد الراعوي  "عن 
 .والقيامة خطاباته على الكنيسة أن تخرج إلى الناس وتخاطبهم بلغتهم لتكون في قلب العالم كنيسة التجسد الدائم

 سمات الكنيسة الحّية والحاضرة. 3

 :ينبغي أن تغدو انا الكلدانية أكثر حيوية وحضورً لكي تكون كنيستَ  

 .كنيسة المسيح واالنجيل والبشارة، والتعليم والخدمة والعمل الراعوي   -
ودوره  كنيسة الروح القدس كما كانت في عهد الرسل واآلباء االوائل، كنيسة يجد فيها كلُّ واحِد مكانه  -

 .ويتحمل مسؤوليته
رثها -   .كنيسة الشركة التامة مع الكنيسة الكاثوليكية، باحترام خصوصيتها كاملة وموهبتها وا 
 .كنيسة ملتزمة بتجديدات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني - 
خصوًصا مع ديان والحوار مع األ الشقيقة، وكنيسة العيش المشترك كنيسة الحوار المسكوني مع الكنائس - 

 .اإلسالم
الوقوف الحازم مع تطلعات الشعب المشروعة في رفع الظلم وتحقيق العدالة : كنيسة تهتم بالشأن العام - 

 .والمساواة، والحرية والكرامة

في الختام، أدعو المسيحّيين في العراق والشرق األوسط إلى الوقوف مًعا للشهادة لإلنجيل رغم تعّدد كنائِسنا  
خوة متنوعون، مدعوون لتحقيق دعوتنا في هذا الشرق الممتحن كثيًراوتنّوعها؛  . إذ أننا في الجوهر عائلة واحدة وا 
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من هذا المنطلق أدعو إلى االستفادة من مناسبة زيارة البابا فرنسيس لتعبئة الرأي العالمي لدعم مسيحيي الشرق 
 .لة والعيش المشتركخّوة الشاممًة حّية لحضور محبة المسيح ولألكي يبقوا فيه عال

 .مرحًبا بقداسة الَحبر األعظم في بالد ابراهيم أبي المؤمنين، بشينا بشينا او بابا دمرعيثا 
 .حماكم هللا جميًعا ودمتم بخير وسالم

 
من أجل زيارة أوىل صالة 

 البابا فرنسيس 

 الكاردينال لويس روفائيل ساكو

 ُتلَيت بعد اإلعالن الرسمي )
 (لزيارة البابا

امنح البابا  ،لهناا  ربنا و  يا
فرنسيس الصحة والسالمة لكي ينجز 

بارك . هذه الزيارة المرتقبة بنجاح
مساعيه لتعزيز الحوار والمصالحة 

ا بالنسبة لنا نحن العراقيين وقد عشنا خوية وبناء الثقة، وترسيخ قيم السالم والكرامة االنسانية، خصوًص األ
ت حياتناأحداثً   .نر قلوبنا بنورك كي نبصر الخير والسالم ولنبدأ بتحقيقهماأ ،نا وخالقنايا ربّ  .ا مؤلمة مسَّ

لى عنايتك الوالدية زيارة البابا فرنسيس كي يمنحنا الرب نعمة العيش في إيا أمنا العذراء مريم، نوكل 
 .آمين. خوي لبناء مستقبل أفضل لبلدنا ومواطنيناشركة وطنية كاملة، والتآزر األ

 

 ثانية صالة 

 (خالل االسبوع الذي سبق زيارة البابا فرنسيس للعراق ليتتُ )

ليكن روحك  .آذاريا رب نستودع بين يديك رحلة البابا فرنسيس إلى العراق ابتداًء من الخامس من 
القدوس في إيماءاته وكلماته وفي قلوب من يقابلهم، ويستمعون إليه، حتى ينالوا نعمة العزاء والتشجيع في 

لهم لاللتزام باتخاذ خطوات جريئة  اوالثقافية والدينية، وتكون حافزً لف المجاميع العرقية اللقاءات مع مخت
في العراق التعزية والنور والقوة  تمنح الكنيسةنسألك يا رب أن . للمصالحة والتعاون من أجل الصالح العام
األوسط من كل اشكال الكراهية  يا رب حّرر العراق وبلدان الشرق . حتى ال تكّل من نسج روابط االخّوة والسالم

 . آمين .والعنف
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 قبل الزيارةواحلكومية  االستعدادات الكنسية

 
زيارة البابا فرنسيس الرسمي عن عالن اإلقبل 

السفارة نة من تشكيل لجنة عليا مكوّ  لى العراق، تمّ إ
لإلعداد لهذه  الكنيسة المحلية في العراقالبابوية و 

 .الزيارة

وية الجهة الرسمية السفارة البابكانت 
سالت بين الفاتيكان والحكومة للمخاطبات والمرا

المطران السفير البابوي العراقية، بشخص سعادة 
شراف غبطة إاللجنة ب فتكونتما من جهة الكنيسة المحلية أ. متيا ليسكوفار ومساعده المونسنيور ارفين لينجل

 :من وعضوية كلّ  ،قفة العراق الكاثوليكساأساكو، رئيس مجلس الكردينال لويس روفائيل البطريرك 

 المطران باسيليوس يلدو، المنّسق العام.  
 المطران روبرت سعيد جرجيس، منّسق االحتفاالت الليتورجية. 
 عالمي، المنّسق اإلنّعوم األب ألبير هشام. 

 22وتكّون أول وفد من الفاتيكان من 
أشخاص من األمن والمراسيم 

جاء إلى العراق واإلعالم، و ( البروتوكول)
تشرين الثاني، والتقى  22–1للفترة من 

وفد حكومي من مكتبي رئاسة مع 
ا وزار ميدانيً الجمهورية ورئاسة الوزراء، 

 .التي سيزورها قداسة البابااالماكن  كلّ 

 بسببمن تعليق الرحالت الدولية للبابا فرنسيس  اشهرً  25بعد حوالي و  ،0202 كانون األول 1وبتاريخ 
صدر بيان صحفي عن مدير دار الصحافة التابع للكرسي الرسولي السيد ماتيو بروني  ائحة كورونا،جتفشي 

 :  ليعلن رسمًيا عن الرحلة الرسولية لقداسة البابا إلى العراق، وجاء في البيان

سيس ، سيقوم قداسة البابا فرنوالكنيسة الكاثوليكية المحليةبدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العراقية " 
، وسيزور بغداد، مدينة أور المرتبطة بذكر إبراهيم، مدينة 0202آذار  8 – 5العراق من برحلة رسولية إلى 

الحالة  زيارة على ضوء تطوراتالا برنامج سوف ُينشر الحقً . أربيل وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوى 
 ".  العالمية لجائحة كورونا الصحية
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ال وكان غبطة البطريرك الكردين
لويس روفائيل ساكو قد دعا قداسته 

 .لزيارة العراق في مناسبات عديدة

وبعد اإلعالن الرسمي عن 
الزيارة، جاء إلى العراق خبراء 
آخرون من الفاتيكان مراٍت عديدة، 
وقاموا بزيارات ميدانية أخرى في 
بغداد والنجف والناصرية والموصل 

حضيرات بدأت التوقرقوش وأربيل، و 
وقائية منية والواألاللوجستية 

واستمرت اللقاءات واالجتماعات مع ممثلي الحكومة العراقية سواء في قصر بغداد أو في وزارة . والليترجية
 . الخارجية

وبهذه المناسبة أيًضا أعّدت 
الفتات البطريركية الكلدانية 

فضاًل عن الحلل  ...ملصقاتو 
الكهنوتية التي أعّدتها البطريركية من 

 قمصان كرسي قداسته،أما . لبنان
وشاح للتعليق  ،عالم صغيرةأ وقبعات و 

شاراتعلى الصدر و  منوعة فيها صور  ا 
قد ف ،للزيارة قداسة البابا والشعار الرسمي

ربيل أهدايا كما تبرع ب، وزوجته برناديت تبّرع بها المحسن الكلداني المغترب أكرم كريم المعروف بأبي يوسف
 ... والكراسيح بمذا من القبعات واالعالم واليًض أ
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وعلى الصعيد 
الحكومي، قامت 
أمانة العاصمة 
بإكساء بعض شوارع 
العاصمة، وتعليق 
الالفتات التي ترّحب 
بزيارة ضيف العراق، 
وكانت هناك مبادرات 
مماثلة في 

الخمسة المحافظات 
التي زارها  األخرى 

 . قداسة البابا
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 ةتعليمات من البطريركية الكلدانية عن الزيار

 
 ،سالم الرب معكم خوة األعزاء،خوات واألاأل

ه إليكم . الزمن يمّر بسرعة، وتاريُخ موعِد زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق يقترب بعض تعليماٍت لذا أوجِّ
 .لكل العراقيين نهاأأؤكد . الزيارة التاريخيَّة بامتياز والتي تأتي لكلِّ العراقيينضروريٍة تخصُّ هذه 

لى الحفاظ على طابِع الزيارة الراعوي والروحي، واإلصغاء الى الرسائل المهمة التي إم بمحبة أدعوك :الً أو 
ن نغيرها أأمور عديدة نقدر . لى عدم التوقف عند الجانب االحتفالي الخارجيا  سيوجُهها قداسُة البابا فرنسيس، و 

 .رادة طيبة ونوحد جهودنا المشتركةإعندما نمتلك فضل لى األإ

بالصراعات  اوحيِّ المتنوع، لكنه موسوٌم أيًض بلدنا وكنيسِتنا َمطبوٌع باإلرِث الحضاريِّ والثقافيِّ والر  تاريخَ  إن
الضرورة الملّحة لتغليب لنؤكد بعد كل ما عاناه العراقيون، هذه مناسبة جديدة  .الشهداء واآلالم والُمعاناة ودماءِ 

رساء األمن الي البائس، خصوًص والقيام بإصالح الوضع الح المصلحة العامة الوطنية ا التدهور االقتصادي، وا 
 .ن العراق هو بيتهأ و قوميَُّته،أواالستقرار لكي يشعَر كلُّ عراقّي مهما كان ديُنه أو مذهُبه 

ٍة َنعيُشهاتأتي زيارة البابا فرنسيس التاريخّية واالستثنائّية في ظروٍف صعبٍة ومعق :اثانيً   ن عالي  . دَّ  اوُنثمِّ
َمنا، ويرفَع من معنوياتنا من خالل رسائل أساسيَّة سيوجهها آالبيننا، لُيشاركنا  ااره على الحضوِر شخصي  صر إ

هذا الكالم "  ن نكون إخوة أو َينهار كلُّ شيءأإما : " لتعزيز األخّوة بيننا في كافة المجاالت كما سبق وصرَّحَ 
 (. 0202شباط  8)خوة البشرية لأحتفال الثاني باليوم العالمي ورد في كلمته خالل اال

، إلى نداء البابا فرنسيس، رسوِل السالم لاللتزام اا وجماعي  ن يستجيَب العراقيون شخصيً أكلُّ األمل هو  :اثالثً 
جل حماية حياة المواطنين، واحترام حقوقهم وكرامتهم، من منطلق أبالقيم المشتركة، والتضامن والتعاون من 

للحياة والسالم  نهم إخوة، وبأن هللا هوأيحيين والمسلمين ومن سائر األديان والثقافات بيمان العراقيين المسإ
 .والصراعات الُمقيتةوالظلم واالقتتال واالستقطابات  والمحبة والرحمة، وليس للكراهية

باسيليوس ق العام للزيارة المطران المنسّ : من جانب الكنيسة سيكون هكذا. الجانب التنظيمي للزيارة :ارابعً  
. لبير هشامأق العام لإلعالم األب ق العام لالحتفاالت الليتورجية المطران روبرت جرجيس، والمنسّ يلدو، والمنسّ 

 .خرى المرتبطة بالزيارةخر فاتيكاني بالنسبة للتدابير األوثمة فريٌق حكوميٌّ وآ

لن تتمكنوا جميُعكم من المشاركة الحّية ا، ال بّد من القول، أيها اإلخوة واألخوات األحبة أنه، عمليً  :اخامسً  
المتنا الشخصية في محطات زيارة البابا للعراق، بسبب الظروف والتدابير الصارمة للوقاية من جائحة كورونا لس

 .قليمقناة العراقية وروداو بالنسبة لإلتلفزيون  عبر شاشةمكانكم متابعة محطات الزيارة إب .وسالمة االخرين

آذار بعد الظهر،  5بشأن االستقبال في طريق المطار  :والمحطات في الزيارة البابويةهذه بعض المحاور 
 .العودة منه إلى كنائسكملى المطار و إينبغي تسجيل اسمائكم لدى مسؤولي كنائسكم، لتسهيل عملية النقل منها 
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فرام أاذار، تنظيم المطران  5كليروس الكاثوليكي في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك الجمعة لقاء األ
 .يوسف عبا

أما زيارة أور، تنظيم المطرانين حبيب النوفلي . ية هللا العظمى السيد السيستانيآزيارة النجف واللقاء بسماحة 
، المسؤول آذار الساعة السادسة مساءً  1القداس في كاتدرائية مار يوسف السبت  .واثناسيوس فراس دردر
. وهذه أول مرة في التاريخ يقدس بطقس شرقي الطقس الكلداني، بحسب البابا حتفليس. المطران روبرت جرجيس

هذه جملة  .سوف يوزع عليكم كتيب خاص بالقداس. واإليطاليةالسريانية والعربية   – الصلوات بالكلدانية وستتلى
 :إجراءات

 .(ربيلرانية الكلدان بالنسبة ألوفرها مطوست)الحلل الكهنوتية توفرها البطريركية بالنسبة للقداس في بغداد  -
حيث توضع )شخص داخل الكنيسة وفي الفناء  522من  ببغداد أكثرن يشترك في القداس أال يمكن  -

دة لكذا ن الكنيسة ليست معأومع . ، بينهم عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والدبلوماسية(شاشة كبيرة
 .وضاعبسبب األ احتفاالت، فإنها اختيرت

برازهاالمشاركين في القداس الحصول علعلى  - من األ في المدخل لرجال ى بطاقة خاصة شخصية وا 
 .الديهم ُمسبقً  في كل محطة ستكون قوائم االسماءوالتشريفات و 

قل من موعد القداس، ألسباب تنظيمية وقبل ساعة من الكنيسة سيكون قبل ساعتين على األلى إ الحضور -
 .ولن يتمكن أحٌد من الدخول كنيسة،غلق ابواب الموعد القداس، تُ 

سيبقون في حوش الكنيسة ينتظرون خروج . بدخول الكنيسةمح لحمايات المسؤولين ومرافقيهم يس ال -
 .مسؤوليهم

 .العجالت يمكن توقيفها في كراج كنيسة مار يوسف الجانبي وفي كراج كنيسة الروم الكاثوليك -
ع قادة اقليم كوردستان، ينتقل قداسته لزيارة الموصل، تنظيم المطران آذار بعد اللقاء م 1 حدزيارة اربيل األ -

 .ما زيارة قره قوش بغديدا، تنظيم المطرانين يوحنا بطرس موشي وجان سليمانأميخائيل نجيب، 
االحتفال بالقداس في عينكاوة سيكون بحسب الطقس الالتيني وفي ملعب فرنسو حريري، والتعليمات سوف  -

 .اعتمدنا جدول السفارة البابوية المسؤولياتتوزيع  .نان بشار متي وردة، ونثنائيل نزار عجميصدرها المطرا

كارتداء : لى التقّيد المسؤول والصارم بالتدابير الوقائية من جائحة كوروناإا دعو المشاركين جميعً أ: اخيرً أ
ي وعدم االقتراب من البابا لدى بحسب نظام التباعد االجتماعقيم اليدين عند الدخول، والجلوس الكمامة وتع

 .و الملعبأدخوله الكنيسة 
ن تتم الزيارة بسالمة، ومن أجل أمن هذه الزيارة هو تجديد األمل والثقة والصالة بخشوع وتقوى من  المهم

 .العراق والمنطقةلى إ م واالستقرار والحياة الطبيعيةجل عودة السالأ

     .كل الشكر لكم على تفهمكم ومشاركتكم 

 البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو
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 مؤمتر صحفي للجنة املنظمة لزيارة البابا 

 

مؤتمًرا صحفًيا، استعداًدا ( 0202آذار  8 – 5)عقدت اللجنة المنظمة لزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق 
 : وحضر المؤتمر. لهذه الزيارة وتوضيًحا لتفاصيلها وألهميتها التاريخية

 . نال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالمالكردي -
 . المطران باسيليوس يلدو، المنسق العام لزيارة قداسة البابا إلى العراق -
 . المطران روبرت سعيد جرجيس، المنسق الليتورجي لزيارة قداسة البابا إلى العراق -

عند وُعِقد  ،ق اإلعالمي لزيارة قداسة البابا من جهة كنيسة العراقر المؤتمر األب ألبير هشام نّعوم، المنسّ أداو 
 (. خربندة –الكرادة )كاتدرائية مار يوسف الكلدانية  فناء، في 0202آذار  2من صباح يوم األربعاء  22الساعة 

 : وفيما يلي كلمة غبطة البطريرك الكردينال مار لويس روفائيل ساكو في مستهل المؤتمر

 محوري، بلد نهأل.. العراق لىإ للمجيء ومتحمس مصمم البابا نأ الفاتيكانية الصحافة مركز مدير صرح" 
 ....مقدسة رضأ الحضارات، رضأ

 تمثل نهاإ. كورونا وجائحة الظروف بسبب. المعتادة الزيارات عن مختلفة زيارة هذه .يامأ ثالثة تستغرق  الزيارة
 هميةاأل هذه. وخارجه العراق داخل ثرهاأو  ودالالتها هميتهاأ  الزيارة لهذه. العراقيين كل مع وتضامن محبة التفاتة
 شخاصواأل يزورها التي ماكناأل ومن المنطقة، وبلدان العراق يعيشها التي والمعقدة الصعبة الظروف من تنبع
 الً فض صحفي 522 من كثرإن أ يقال ،العالمية الساحة على العراق انفتاح على مؤشر نهاإ. بهم سيلتقي الذين
 (...قوش قره) نينوى  وسهل الموصل ربيل،أ ور،أ النجف، بغداد،: االماكن. العراقيين عن
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 وسيركز. مليون  82 عددهم البالغ العراقيين مع تضامن رسالة هيوجّ  سوف.. ذاهب هو ينأ لىإ يعرف البابا
 ..والعنف والكراهية التعصب ونبذ والتواصل المشترك، العيش قيم على

. المنطقة تعيشها التي والصراعات النزاعات وسط وتعزيزها االنسانية خوةاأل على فرنسيس البابا ديشد زمن منذ
 ..عداءأ و  اخصومً  سناول خواتأو  خوةإ نحن

 خرآ مصطلح العبارة هذه. " منكم جزء ونحن امنّ  جزء نتمأ" : السيستاني السيد سماحة قاله ما مع يتالقى هذا
 ذاإ ." البشرية في نظيرك أو الدين في خوكأ ماإ صنفان الناس" : علي ماماأل مقولة لىإ وعودة عميق خوةلأ
 الموت الإ تجلب ال التي العبثية والحروب والصراعات الخالفات عن نكفّ  نأ علينا خوةإ نحن النهاية في

 .رواالستقرا السالم وتحقيق واالحترام، والتضامن والتسامح المحبة قيم ننشر نأ ينبغي لذا. والدمار

 البقاء على ويشجعهم.. مسيحية جماعة قدمأ وهم العراق في نيللمسيحي دعم البابا زيارة: للمسيحيين بالنسبة
 ...قوى األ هو ملواأل وردية ليست الحياة.. ملباأل والتمسك والتواصل

 المراجع انية،الكلد البطريركية العراقية، الحكومة: لها اعدو أ و  زيارةلا هذه تحقيق في ساهموا الذين لكل اشكرً 
 . ةالبابوي والسفارة سالميةاإل الدينية

 محطات كل ترافق التي العراقية قناة خاص وبشكل يةالتاريخ الزيارة هذه يغطون  الذين عالميينلإل اوشكرً 
 .زيارته ونشاطات

 ." المنطقة وبلدان للعراق خير بادرة الزيارة هذه تكون هللا  شاء نإ
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 الزيارة قبيلة صالة البطريركية تقيم سهر

قامت البطريركية الكلدانية مساء يوم أ
سهرة صالة  0202ذار آ 2االربعاء 

لى إقبل زيارة قداسة البابا فرنسيس 
العراق في كاتدرائية مار يوسف في 

 .ةخربند –الكرادة 

وبعد الصالة تدرب الحضور على 
خطوات االستقبال والترحيب عند قدوم 

القداس الخاص البابا وخاصة مراسيم 
لقداسته في كاتدرائية مار يوسف مساء 

 .ذارآ 1يوم السبت 
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 إىل العراق زيارة البابا فرنسيس شعار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دجلة  االبالد، نهر  خارطةُ : العراق برموزه العريقةحّيي وهو يُ ظهر الشعار، ذو الخلفية البيضاء، البابا فرنسيس يُ 
( الفاتيكان)حمامة السالم البيضاء فوق علمي الكرسي الرسولي  ترفرففيما . ل المشهورةنخيالوالفرات وشجرة 

 .وجمهورية العراق، وفي فمها غصن زيتون رمًزا للسالم

، باللغات " وةٌ ميًعا إخْ نتم جَ أَ  " :(8: 02)على الشعار من أعاله جملة مقتبسة من إنجيل القديس متى  وُخطّ 
 . عن االنكليزية الً ة، فضرامية والكرديالعربية واآل

. (Fratelli Tutti" ) نا أخوةكلّ " : من توقيع قداسة البابا فرنسيس للرسالة العامة ويأتي هذا الشعار بعد أشهرٍ 

 . وتّم إعداده في البطريركية الكلدانية وثّبته الكرسي الرسولي
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 رسالة مصّورة لقداسة البابا فرنسيس إىل الشعب العراقي قبيل الزيارة 
 

 !أّيها اإلخوُة واألخواُت األعّزاء في العراَق، السالُم لكم

إّني أتوُق لُمقاَبَلِتُكم ورؤيِة ! وأخيًرا سوَف أكوُن بيَنُكم في غضوِن أّياٍم قليلة
ا تاِئًبا . وجوِهكم وزيارِة أرِضكم، مهِد الحضارِة العريِق والُمذِهل إّني ُأَوافيُكم حاج 

لمغفرَة والمصالحَة بعد سنيِن الحرِب واإلرهاب، وألسأَل لكي ألَتِمَس من الربِّ ا
ُقني الّسالُم ألكّرر. هللَا عزاَء القلوِب وشفاَء الجراح ا ُيَشوِّ أنتم  : "ُأَوافيُكم حاج 

ُقني الّسالُم، وأسَعى (. 8، 02متى " ) جميًعا إخوة ا ُيَشوِّ أَجل، ُأَوافيُكم حاج 
في أن نصّلي مًعا ونسيَر مًعا ومَع اإلْخَوِة  خلَف اأُلُخوَّة، وتدَفُعني الرغبةُ 

واألخواِت من التقاليِد الدينّيِة األخرى أيًضا، تحَت راَيِة أبينا إبراهيم، الذي َيجمُع في عائلٍة واحدٍة المسلميَن واليهوَد 
 .والمسيحّيين

َع في ِخَضّم الِمَحن القاسيِة للغاية، أتوُق أّيها اإلْخَوُة واألخواُت المسيحّيون األعّزاء، الذين شهدُتم إليماِنُكم بيسو 
ُفني أن ألتقَي بكنيسٍة َتميََّزت بالشهاَدة. لرؤَيِتُكم بفارِغ الصبر عسى أن ُيساعَدنا الُشَهداُء ! ا لشهادتكمشكرً : ُيشرِّ

ُر البيوِت الُمَدمََّرِة والكنائِس ال تزاُل في أعُيِنُكم صوَ . الكثيرون الذين َعَرْفُتم على المثابرِة في قّوِة المحّبِة المتواضعة
أودُّ أن أحِمَل لُكم عناَق الكنيسِة بأسِرها الُمفَعِم بالحنان، . الُمَدّنَسِة، وفي قلوِبكم جراُح ِفراِق األِحبَِّة وَهجِر البيوت

سَمَحنَّ للمعاناِة ال نَ . الكنيسة التي هي قريبٌة منكم ومن الشرِق األوسط المتأّلم، وأن أشّجَعُكم على المضيِّ قدًما
ألنَّ منابَع الحكمِة : ال َنسَتسِلَمنَّ في وجِه انتشاِر الشرِّ . الفظيعِة التي عشتموها والتي تؤلمني كثيًرا، بأن تنتصر

ُهنا لَنتَِّخَذ سبيالً العريقِة في أر  ا آخر، ِلَنفَعَل مثَل إبراهيم الذي، فيما ترَك كلَّ شيء، لم يفقد الرجاَء أبدً  ِضكم توجِّ
أيها اإلخوة واألخوات . ؛ بل وَضَع ثَقَتُه باهلِل فصاَر أًبا ِلُذّريٍة ُيعاِدُل عدُدها عدَد نجوِم السماء(28، 8روم . را)

 .وفيها نرى ما َوَعَدنا ِبِه هللاُ . األعزاء، فلننظر إلى النجوم

أنتم الذيَن عاَنيُتُم الكثيَر، لكنَُّكم لم  فيُكم. إخوتي وأخواتي األعّزاء، لقد َفّكرُت فيُكم كثيًرا طيَلَة هذه السنين
وفيكم أنتم الشعوب، مثَل الشعب اليزيدي، فّكرت في . فّكرُت فيكم، َمسيحّيين وُمسلمين. َتشعروا باإلحباط

ا . اليزيدّيين الذين عانوا الكثير الكثير؛ جميعنا إخوة، جميعنا واآلَن أوافي أرَضُكم المباَرَكة والَمجروَحة، حاج 
ُقني الرجاءُ يُ   ِمن وسِطُكم، في نينوى، ترّدَد صدى نبوَءِة يوناَن التي حاَلت دوَن دماِر المدينِة وَحمَلت رجاءً . شوِّ

وفي فترِة . نا هذا الرجاُء الذي يمنُح الشجاعَة من أجِل إعاَدِة اإلعماِر والبدِء من جديدَفلَيْمأ. جديًدا، رجاَء هللا
َد رواِبَط اأُلُخوَِّة، ونبني مالجاِئَحِة العصيبِة هذه، ِلنُ  مًعا، إخوة . يسوُده الّسالمُ  ًعا مستقبالً ساِعد بعُضنا البعَض َفُنَشدِّ

وعلينا اليوم أن نواصَل . ِمن وسِطُكم، منُذ آالف السنين، بدأ إبراهيُم مسيرَته. وأخوات من ُمخَتَلف التقاليد الدينّية
. ولذا فإني ألَتِمُس لكم جميًعا الّسالَم وبركَة هللِا العليّ ! الّسالِم مًعا هذه المسيرَة، بالروح نفسها، ونجوَب دروبَ 

وأطلب منكم . تتوّقفوا عن النظر إلى النجوم أي أن تسيروا بالرجاء وأالّ : اهيموأطلُب من جميِعُكم أن َتقَتدوا بإبر 
 !اشكرً . م، أن ترافقوني في صالِتكمجميًعا، من فضلك
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  ىل العراق زيارة البابا إبرنامج 
 
 

 بغداد -، روما 0202آذار  5الجمعة 
 لى مطار بغدادإجينو الدولي مطار فيوم/ مغادرة روما : اصباحً 

 وترحيب رسمي  مطار بغداد الدولي إلىالوصول : بعد الظهر
ر الشخصيييات فييي مطييار بغييداد فييي صييالة كبييا اللقاااء مااع دولااة رئاايس الااوزراء

 الدولي
 لقصر الرئاسي ببغدادفي ا مراسيم الترحيب الرسمية

 الرئاسي ببغداد في مكتبه الخاص في المقرّ  زيارة فخامة رئيس الجمهورية
فييي القاعيية اللقاااء مااع الساالطات الحكوميااة والمجتمااع الماادني والدبلوماساايين 

 الكبرى للمقر الرئاسي ببغداد
لكاثولييك السيريان ا كاتدرائيية فييالمسايحي  اقفة والكهنة والرهبان والراهبات واالكليريكيين ومعلماي التعلايمساللقاء مع األ

 في بغداد( سيدة النجاة)

 بغداد –ور أ –نجف  –، بغداد 0202آذار  2السبت 
 مغادرة بغداد والوصول الى مطار النجف: اصباحً 

 في النجف زيارة آية هللا العظمى السيد علي السيستاني
 في أور دياناللقاء بين األ: لى مطار الناصريةإمغادرة النجف والوصول 

 لى مطار بغداد الدوليإمغادرة مطار الناصرية والوصول 
 القداس االحتفالي في كاتدرائية مار يوسف للكلدان في بغداد: بعد الظهر

 بغداد –أربيل  –قره قوش  –الموصل  –أربيل  –، بغداد 0202آذار  1األحد 
 لى أربيلإمغادرة بغداد والوصول : اصباحً 

الدينيااة  لااى الساالطاتإفااي كوردسااتان العااراق إضااافة ورئاايس الااوزراء يس منطقااة الحكاام الااذاتي اسااتقبال رساامي ماان رئاا
 ، في مطار أربيلوالمدنية في االقليم

 في الصالة الرئاسية في مطار أربيلاللقاء برئيس اإلقليم ورئيس الوزراء 
 لى الموصلإالمغادرة بالهليكوبتر والوصول 
 في الموصل( ساحة الكنيسة)حوش البيعة في مركز صالة من أجل ضحايا الحرب 
 في كنيسة الطاهرة زيارة أهالي قره قوش : لى قره قوشإالمغادرة بالهليكوبتر والوصول 

 في أربيل"  حريري  فرنسو "في ملعب  احتفاليقداس : بعد الظهر
 . لى بغدادإمغادرة أربيل والوصول 

 روما -، بغداد 0202آذار  8االثنين 
 في مطار بغداد الدولي الوداع احتفالية: اصباحً 
 جينو الدولي في رومالى مطار فيومإوالوصول / ة بغداد مغادر 
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  اليوم األول

 (0202آذار  5)
 

 يف مطار بغداد ويف قصر بغداد  االستقبال

عند الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة، وصلت طائرة 
قداسة البابا فرنسيس إلى مطار بغداد الدولي، وكان في 

عند باب الطائرة غبطة البطريرك الكردينال تقبال قداسته اس
عند ساللم الطائرة دولة رئيس الوزراء لويس روفائيل ساكو، و 

السيد مصطفى الكاظمي الذي رافق البابا عبر السجادة 
 . الحمراء، ليلقيا التحية على وفدي الحكومة العراقية والفاتيكان

وجاء مع قداسة البابا وفد مكّون من 
 :شخًصا، وبضمنهم أصحاب النيافة 25

 أمين سّر دولةالكردينال بيترو بارولين، 
، الكردينال ليوناردو حاضرة الفاتيكان

مجمع الكنائس الشرقية،  عميدساندري، 
الكردينال ميغيل اوسو، رئيس المجلس 

والكردينال لحوار األديان،  الحبري 
فيرناندو فيلوني، الحاكم األعلى لجمعية 

باإلضافة إلى . قبر المقدسفرسان ال
رئيسي األساقفة ايدغار بينيا بارا، نائب 
سكرتير الدولة، وبول ريتشارد كااللغير، 

 . سكرتير العالقات مع الدول

مصطحبين بموسيقى أخرى من حرس 
الشرف، رافق رئيُس الوزراء الحبَر 
األعظم على السجادة الحمراء، وألقى 

فقين الطرفان التحية على الوفدين المرا
وعند الدخول من بوابة صالة الشرف في المطار، بدأت مجموعة من شبيبة . من الفاتيكان والحكومة العراقية

بغداد وهم يرتدون أزياًء تقليدية من قرى سهل نينوى بالترحيب بالحبر األعظم، باإلضافة إلى أطفال من المدارس 
 . ومجموعة من الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي
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. وكب قداسة البابا إلى قصر بغداده مفي صالة الشرف، توجّ  جمع البابا برئيس الوزراءوبعد لقاٍء خاّص 
باإلضافة إلى مئات المسلمين الذين  مؤمن مسيحي من أنحاء بغداد 2222وعلى طريق المطار تجمع أكثر من 
. ة البابا فخامُة رئيس الجمهورية دوفي قصر بغداد، كان باستقبال قداس. جاءوا يرّحبون بضيف العراق الكبير

وبعد مراسيم االستقبال الرسمية في فناء القصر، اجتمع البابا فرنسيس بفخامة الرئيس في . برهم صالح وعقيلته
 . لقاٍء خاّص ليتبادال الهدايا بعدها

وفي ختام اللقاء، توّجه 
الطرفان إلى الصالة 
الرئاسية في قصر بغداد، 

ياسيين ليبدأ اللقاء مع الس
وأعضاء السلك 

وحضر اللقاء . الدبلوماسي
رئيسا مجلسي الوزراء 
والنواب مصطفى الكاظمي 
ودمحم الحلبوسي ورئيس 
مجلس القضاء األعلى 
القاضي فائق الزيدان 

ورئيس المحكمة االتحادية مدحت المحمود وكبار المسؤولين ورؤساء الطوائف العراقية والدبلوماسيين العاملين في 
 002 وبلغ عددهم أكثر من. وجمع من الفنانين واألدباء وشيوخ العشائر والفعاليات االجتماعية والشبابية البالد،

 . شخصية
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 برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية . طاب دخ
 بسِم هللِا الرحمِن الرحيم"

 ..باسمي، ونيابًة عن السيداِت والسادة الحضور
تماءاِتهم وعن العراقيين بمختلِف تنّوِعهم وان

  ..العريقة
 .".. قداسَة البابا "يا نرحُب بكم 

من عظيِم سعادِتنا أن تكوَن بيننا هنا في 
في بالِد األنبياء .. في بالِد وادي الرافدين.. الِعراق

 .بكم في بغداد داِر السالم افمرحبً .. وأدياِن السماء

والمنارة، وفي  أربيَل القلعةفي  ،وصِل الحدباءالمفي  األشرف، بكم في مدِن العراق األخرى، في النجفِ  امرحبً 
 ..والكنيسة قوش االيمانه قر 

أبي ( عليه السالم)بكم في أور، مدينِتنا األولى التي ابتكرت الكتابَة وتكّرمت بوالدِة النبي إبراهيم  امرحبً 
 .األنبياء، فكانت المدينَة التي تهفو لها قلوُب البشر من جميِع الدياناِت السماوية

وسعَيكم الحثيث من أجِل التأكيد .. إن دوَركم الكبير في الدعوِة إلى السالِم والعدالِة االجتماعية ومواجهِة الَفقر
على الحواِر والتعايِش واألخّوة اإلنسانية، هو موضُع اعتزاٍز وتقدير، ورسالٌة ُملِهمة للجميع بما تنطوي عليه من 

 .مسؤوليٍة نبيلة تجاه الحياِة واإلنسان

ِمكم بالزيارة التي ُنقّدر ُبعَدها التاريخي  ،دعوة العراقيين ،قداسة البابا الستجابِتكم لدعوِتنا الً جزي اشكرً  وتكرُّ
  .والديني واإلنساني المهم، وهي دليُل حرِصكم على العراق

كم العميق للمأساِة ففي لقاءاِتنا السابقة في الفاتيكان شعرُت بمدى اهتماِمكم ببلِدنا، وتلمسُت متابعَتكم وتألمَ 
 .التي عاشها العراقيون، والمعاناِة التي تحّملوها جّراَء الحروِب والعنف والتدخالت الخارجية

لكم بتأجيِل  الكثيرة رغم التوصياتِ  اعزيزً  اكريمً  ايشعُر العراقيون باالعتزاز لقداسِتكم حيث تحّل بينهم ضيفً 
 الصعبةمن الظروِف  ا، وبالَرغِم أيًض كورونابها العالُم بسبب جائحة  الزيارة بسبِب الظروف االستثنائية التي يمرّ 

 .يضاعُف قيمَة الزيارة في وجداِن العراقيين االعتباراتالتي يمّر بها بلُدنا الجريح، إذ إن تجاوَز كلِّ هذه 

ِخنا، يفخُر على الرغم من عواصِف العنِف واالستبداِد والشمولية التي اجتاحت بالَدنا في مراحَل من تاري
العراقيون في أنهم عاُشوا لقروٍن طويلة في مدٍن متنوعِة االنتماء، حيُث نجُد المسلَم والمسيحيَّ واليهودي 
والصابئي واإليزيدي متجاورين ومتآخين في المدينِة الواحدة، والحيِّ الواحد، وتتجاوُر الكنائُس مع المساجِد 

 .وِت االذان في سماِء العراقوالحسينيات، حيث يلتقي قرُع الناقوس مع ص



28 

وكما يعتّز العراقيون بأنهم ُحماة الكنائس، فبعد اعتداِء اإلرهابيين على كنيسِة سيدِة النجاة، هبَّ الشباُن 
إلى جنب مع إخوِتهم الشباِن المسيحيين، وكان العراقيُّ المسلُم، بهذا الموقف، ُيدرك أن مسؤوليَته  االمسلمون جنبً 
 .نية ُتملي عليه الدفاَع عن الكنيسة بمثِل ما يدافُع به عن بيِته وأماكِنه المقدسةالوطنية واإلنسا

في الوجدان مشهٌد لكنيسٍة في الموصل  اوكذلك من مشاهِد تحرير الموصل التي ال ُتنسى، وَيحَضُر دائمً 
، يغّطي مالمَحهم عاَث بها الدواعش اإلرهابيون، في هذا المشهد الذي شاهده العالم، يظهُر جنوٌد مسلمون 

ومالبَسهم تراُب المعارك، وهم يحملون الصليَب على أكتاِفهم ليعيدوه إلى حيُث مكاِنه المقدس في الكنيسة بعد 
عليهما )تحريِرها، بينما يقُف ضابُط باحترام وتوقير وهو يؤّدي التحيَة العسكرية لتمثاِل السيدِة مريم والسيِد المسيح 

 (.السالم

نية، عميقٌة هذه قيمٌة إنسا
بداللِتها، وهي قيمة تربوية متأتية من 
إيماِن عموم العراقيين بان رابطَة 
التنوع والتعايِش السلمي قيمٌة عليا 
راسخة في بلِدهم كرسوِخ النخلِة في 

 .ثرى وطِنهم عبر آالِف السنين

  في نشأِة الرسالِة اإلسالمية
احتضنت المسيحيُة اإلسالَم وحمت 

هاجروا إلى الحبشة، المسلمين حينما 
وفي بواكيِر . يا جعفر ليس بيننا وبينكم اكثُر من هذا الخط: فقال النجاشيُّ المسيحيُّ لجعفر المسلم المستضعف

الّناُس  : "يحكم من العراق نستحضُر قوَله اإلنسانيَّ البليغ( عليه السالم)ماُم علي الدولِة اإلسالمية حينما كان اإل
ْيِن، أو َنِظيٌر َلَك في الَخْلقِ ِصْنفاِن إّما َأٌخ لَ   ". َك في الدِّ

وهذا هو حاضُرنا الُمنتج لتلك القيِم العليا .. هذا هو تاريُخنا الملِهُم للتعايِش السلمي والمحبِة واالخاِء اإلنساني
 اخصوًص لأسف، يعيش عالُمنا اليوم في زمِن التقاطعات واالستقطابات، حيث تفقد أجزاٌء واسعة منه و  .والنبيلة

في الشرق، قابلياِت التعدِد والتنوِع والقبول بالرأي اآلخر، وُيغّذي هذا المسار، اإلرهاُب والتحريُض على العنف 
وخطاُب الكراهية، وارتكاُب الفظائع بذرائَع ال تِمتُّ بصلٍة لروِح الرسالِة السماويِة السمحاء، وهذا ما يهّدُد مستقبَلنا 

 .اجميعً 

لِة العمِل لمكافحِة الفكِر المتطرف واستئصاِل جذوِر اإلرهاب، واالنتصاِر لمفاهيِم التعايِش البد من مواص لكلذ
وعنصِر التنوع الذي تزخر به أوطاُننا، وتحويِله الى عنصِر قوٍة وتماسك، إذ إن ترسيَخ هذه المفاهيم أضحى 

  .ل أجياِلنا القادمةمّلحا للغاية في عالِمنا اليوم، وهو أفضُل ِهبة نمنحها لُمستقب امطلبً 
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لعقود من الزمن كان شعُبنا 
ضحيَة حروٍب عبثية وسياساِت 

، الً قمٍع لم يعرف لها التاريُخ مثي
جرى خاللها إعداُم واغتيال 

 األالفوتغييب مصائر مئاِت 
من العراقيين من جميِع 
االنتماءات، واستخداُم الدكتاتوريِة 
لأسلحِة الكيمياوية في حلبجة، 

ها من حمالِت اإلبادة في وما رافق
کردستان والمقابِر  ياالنفاِل ف

 .رهيٍب للبيئةاجرامي و  الجماعية في مدِن الجنوِب والوسط، وما حصل من تجفيٍف لأهوار وتدميرٍ 

وانتهى المآُل بالعقدين األخيرين حيث عشنا خالَلهما أكبَر حرٍب ضد اإلرهاب، ُدمرت فيها مدٌن وتحطم 
مت كنائس وُأحرقت حقول وُنهبت آثاٌر ثمينة، وارُتكبت أبشُع اقتصاُدها وتهجرت ع وائُلها وُسبيت فيها نساء، وُهدِّ

ُع المجازر في سنجار وسبايكر، وُاسُتهدَف المسلمون والمسيحيون ظات، وأفيهاكات بحّق االيزيديات والتركماناالنت
 .مكونات هذا الشعبوااليزيديون والصابئة والكاكائيين وغيُرهم من 

نترحم على أرواح ضحايا االستبداد واإلرهاب، ونستذكر شهداء الحرية ومحاربة اإلرهاب من جيشنا وقواتنا 
المسلحة المختلفة من الشرطة والحشد والبيشمركة ومن المدنيين الذين ضحوا من أجل هذا الشعب، بل لجموع 

 .اإلنسانية

إلى المعاناِة الكبيرة إلخواِننا المسيحيين ممن  هذه مآٍس كان كلُّ الشعب ضحيَتها، لكننا نشير بشكٍل أخص
 .من معاناِة المسيحيين في أكثَر من بلٍد في الشرِق األوسط ااضُطروا لمغادرِة دياِرهم ووطِنهم، وكان هذا بعًض 

عصيبة مّرت على العراق، وال تزال أمامنا تحدياٌت ِجسام في تحقيِق مطلِب مواطنينا في إصالٍح  اكانت أعوامً 
وي لمنظومِة الحكم في بالدنا، والنهوِض للبناِء وترسيِخ العدل االجتماعي وتوفيِر فرِص العمل لشباِبنا وتأكيِد بني

 .نااألمِن والحريات وتعزيِز سيادِة بلد

في منطقِتنا هناك بلداٌن تخسر الدماَء وفرص البناء، وهناك َمن يخسُر األموال، الكّل خاسر في هذه الفوضى 
 .حلَّ إال في الحواِر والتعاون من أجِل األمِن المشترك وحقوِق مواطنيناالسوداء وال 

التئاُم الُجرِح العميق الذي أصاب العراَق يستدعي منا الرعايَة والحرَص على أن يكوَن الِعراُق ساحًة للتوافق، 
ذا سيادٍة كاملة  الً عراق مستقللتواصِل والتعاوِن بين دول المنطقة، ال ساحًة للصراِع والتناحر، وأن يكون ال اوجسرً 

من أركان منظومٍة إقليمية، قائمة على أساِس احتراِم السيادة وحقوِق اإلنسان  اأساسيً  اغيِر منقوصة، وركنً 
 .والتعاوِن االقتصادي
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إخواِنهم  الى جنبأهَل هذه األرض وملَحها، وقفوا .. مسيحيي الشرق .. إن مسيحيي العراق ..سيداتي سادتي
بليغَة األثر وعميقَة الجذور،  لطوائف لمواجهِة شتى التحديات، وكانت إسهاماُتهم التاريخية والحضاريةمن كلِّ ا

 .وانصهرت في بناِء مجتمعاِتنا، وانتجت تلك العادات والتقاليد والقيِم الشرقية األصيلة

وجوِدهم، والدفِع بهم لقد تعّرض مسيحيو الشرق خالل الفتراِت الماضية ألزماٍت مختلفة، عملت على تحجيِم 
إلى الهجرة، وبال شك، فإن استمراَر هجرة المسيحيين إلى جانب مكوناٍت دينية وقومية أخرى، من بلدان المنطقة 

على قدرِة شعوِب المنطقة نفِسها في العيِش  استكوُن له عواقُب وخيمة على قيِم التعددية والتسامح، بل وأيًض 
 .ال المسيحيينفال يمكن تصوُر الشرق ب. المشترك

لن يتأكَد أيُّ نجاٍح ما لم تبدأ حركُة عودِة المهّجرين والمغتربين من بلداِن اللجوء من دون قسٍر أو إكراه، 
للتنميِة االقتصادية واستتباِب األمِن في كلِّ الِمنطقة، وبما يحقق بيئًة وطنية جاذبة  احثيثً  الً ويتطلب ذلك عم

ونؤكد ن نقف ألنا  اأيًض  .ين، وفي المقدمة منهم المسيحيون واإليزيديون والصابئةألبناِئها من المهاجرين والمغترب
، واالبتعاِد عن اأكدت أن العالَم بحاجٍة إلى السالم والتكاتِف معً  21ظروُف الحياة تحت تهديد كوفيد أن 

 .بما يخدم الحياَة واإلنسان االستقطاباِت والتقاطعات المختلفة، وذلك لتسخيِر اإلمكاناِت الجماعية لصالِح التقّدمِ 

، فإنها فرصٌة تاريخية لجعِلها مناسبة اكريمً  اعزيزً  االيوم، وفي ما يحُل بيننا في العراق، قداسُة البابا ضيفً 
إلعادِة التأكيد على قيِم المحبِة والسالم والعيِش المشترك وقبوِل اآلخر ودعِم التنوع الذي تنعُم به بلداُننا، عبر 

 .نسانية يصل صداها إلى العالِم اجمع، فهذه القيُم اإلنسانية قابلة للتعاون والعمل المشترك على تحقيقهامبادراٍت إ

، اتباُع الدياناِت السماوية، من العراقيين وغيرهم، ال يمكُن لنا القبوُل (عليه السالم)نحن أحفاُد النبي إبراهيم 
 .اان نرضى بالظلِم أيًض  بأن ُيمارس اإلرهاُب والتطرف باسم الدين، وال يمكن

يستحق العراقيون أكثَر مما هم عليه اآلن، في بلٍد أنعم هللا عليه بالخيرات وبموقع متميز يمّكنُه ليكوَن محطَة 
. فالعراُق يستحقُّ األفضل، والمستقبَل الواعد لمواطنيه، والمنطقُة تستحق أفضَل بكثير. أمٍن واستقراٍر وسالم

 .لصين سنتمكُن من ذلك، إن شاء هللاوبتعاوِن الخيرين والمخ

، (بيت إبراهيم للحوار الديني)وأتمنى قداسة البابا بمناسبِة هذه الزيارة المباركة أن تتمَّ متابعُة لمبادرٍة تأسيِس 
وتشكيِل مؤتمر أو ندوة دائمة للحواِر بإشراف مندوبين من الفاتيكان والنجِف واألزهر والزيتونة والمراكِز الدينية 

 .كبرى التي تبحُث في التاريِخ المشترك والمختلِف فيه في ضوِء المتوِن المقدسة والتراِث المسماري ال

  ...قداسَة البابا
 .إننا نلملُم جراَحنا وها أنتم يا قداسَة البابا تضمدوَنها معنا

 .ولما تقومون به من أجِل خيِر اإلنساِن على األرض.. لكرِم هذه الزيارِة التاريخية اشكرً 
 ". قداسة البابا" ، اأتشرُف بدعوِتكم للتحدث إلى هذا الجمِع الكريم، ومن هنا إلى العراقيين جميعً 
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 كلمة قداسة البابا فرنسيس
 

 الَسيُِّد َفَخاَمَة الَرِئيس،
 أعضاَء الُحُكوَمِة والِسْلِك الُدبُلوماسي،

ُلطاُت الُمَوَقَرة،  السُّ
 ُمَمِثلي الُمْجَتَمِع الَمَدِني،

 !ِيداتي َوَساَدِتيسَ 

إنِّي ُمْمَتنٌّ إلتاَحِة 
الُفْرَصِة لي ألْن َأُقوَم ِبهذِه 
الِزياَرِة، التي طاَل انِتظاُرها 
والَشْوُق إليها إلى ُجْمُهوِريَِّة 

أنا ُمْمَتنٌّ ألنِّي . الِعراق
اْسَتَطْعُت أْن آِتَي إلى هذِه 
األْرض، َمْهِد الَحَضاَرة، 

اًطا َوثيًقا، والُمْرَتِبَطِة ارِتب
ِسيِحيَِّة ِمن ِخالِل أِبينا ابراهيم والَعِديِد ِمن األْنِبياء، ِبتاريِخ الَخالِص والَتَقاليِد الِديِنيَِّة الُكبرى، الَيهوِديَِّة والمَ 

َهها َأْشُكُر الَسيَِّد الَرِئيس الُدكتور َبْرَهم َصاِلح على َدْعَوِته لي، َوَعَلى َكِلماِت الَترِحي. واإلْسالم ِب الَطِيَبة التي وجَّ
 .ُأَحيِّي أيًضا أَعضاَء الِسْلِك الُدبُلوماسي، وُمَمثِِّلي الُمْجَتَمِع الَمَدِني. إلّي، باْسِمِه وباسِم الُسُلطات، َوَشْعِبِه الَحِبيب

ُه َتِحيًَّة حارَّة إلى األساِقَفِة والَكَهَنِة والُرهباِن والراِهبات، َوَجميِع الُمؤْ  ِجْئُت . منين في الَكنيَسِة الكاُثوليكّيةُأَوجِّ
َعُهم في َشهاَدِتِهم لإلِيماِن والَرجاِء والَمَحبَّة، في َوَسِط الُمْجَتَمِع الِعراقي ا أُلَشجِّ ُأَحيِّي أَعضاَء الَكناِئِس اأُلْخَرى . حاج 

ِلَيْمَنْحنا هللُا أْن َنسيَر َمًعا، إْخَوًة . ِلي ساِئِر الَتقاليِد الدينيَّةوالَجماعاِت الَكَنِسيَِّة الَمِسيِحيَّة، والُمْؤِمنيَن الُمسِلِمين َوُمَمثِ 
الم "وَأَخوات، في  ِك ِبِقَيِم السَّ حيَحة ِلأْدياِن َتدُعو إلى الَتَمسُّ والَتعارُِّف ]...[ الَقناَعِة الراِسَخِة بأنَّ الَتعاليَم الصَّ

 (.0221فبراير  / شباط 8وثيقة األخّوة اإلنسانّية، أبو ظبي،  .را)ِش الُمْشَتَرك الُمَتباَدل واأُلُخوَِّة اإلنسانيَّة والَعيْ 

ْر َفَقط َتْأتي ِزياَرتي في َزَمٍن ُيَحاِوُل فيِه العاَلُم بأْسِرِه أْن َيْخُرَج ِمن َأْزَمِة جاِئَحِة فيروس الكورونا، والتي لْم ُتَؤثِّ 
َبْت أيًضا في َتَدْهُوِر الُظروِف االْجِتماِعيَِّة واالْقِتصاِديَِّة التي كاَنْت ُتعاني في ِصَحِة الَعديِد ِمَن الناس، َبْل َتَسبَّ 

َتَتَطلَُّب هذِه األْزَمُة ُجُهوًدا ُمْشَتَرَكًة ِمن ُكلِّ واِحد، الِتخاِذ الَعديِد ِمَن الَخَطواِت . ِمَن الَهشاَشِة َوَعَدِم االْسِتقرار الً أْص 
ُروِريَّة، ِبما  هذِه األْزَمة، هَي َقْبَل ُكلِّ َشيٍء َدْعَوٌة : وهذا ال َيْكفي. في َذِلَك َتْوزيٌع عاِدٌل ِللُّقاٍح َيْشَمُل الَجميعالضَّ

وهذا (. Fratelli tutti ،22 رسالة بابوية عامة،" )، َوفي َمْعَنى ُوجوِدنا]...[إعاَدِة الَتْفكيِر في َأْنماِط َحياِتنا "إلى 
ُدنا وَ َيْعِني أْن َنْخرُ  َلْيَس عَلى َج ِمن َزَمِن الِمْحَنِة هذا َأْفَضَل ِممَّا ُكنَّا َعَلْيِه ِمن َقْبُل، َوأْن َنْبِنَي الُمْسَتْقَبَل عَلى ما ُيَوحِّ
ُق َبْيَننا  .ما ُيفرِّ
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 اعاٍت طاِئِفيٍَّة َتُقوُم غاِلبً على َمَدى الُعُقوِد الماِضيَّة، عاَنى الِعراُق ِمن َكواِرِث الُحروِب وآَفِة اإلْرهاِب َوِمن ِصرا 
ِبُمْخَتَلِف اأَلفكاِر على ُأُصوِليٍَّة ال َتْسَتِطيُع أْن َتْقَبَل الَعْيَش َمًعا في َسالم، َبْيَن ُمْخَتَلِف الَجماعاِت الِعْرِقيَِّة والدينيَّة، 

: ِلْلَعيان، َوَلْيَس َفَقط على الُمْسَتَوى الماِدي كلُّ هذا َجَلَب الَمْوَت والَدمار، َوَأْنقاًضا ما زاَلْت ظاِهرة. والَثقافات
ْت ُقُلوَب الَكثيِر ِمن الناِس والَجماعات، و  ْرنا في الُجُروِح التي َمسَّ التي فاأَلْضراُر أَْعَمُق ِبَكثيٍر في الُقُلوِب، إذا َفكَّ

حايا  ا وتَألَُّموا، ال َيَسُعني ِإالّ َنوْ َوُهنا، ِمن َبْيِن الَكثيريَن الذيَن عا. َسَتْسَتْغِرُق َسَنواٍت ِلْلِشفاء أْن َأْذُكَر الَيِزيِدّيين، الضَّ
َرة وَعديَمِة اإلنسانيَّة . اأَلْبرياء ِلْلَهَمِجيَِّة الُمَتَهوِّ

َفَقْد َتَعرَُّضوا لالْضِطهاِد والَقْتِل ِبَسَبِب 
َيُتُهم َوَبقاُؤُهم  اْنِتماِئِهم الديني، َوَتَعرََّضْت ُهوِّ

لَذِلك، إذا اْسَتَطْعنا َنْحُن اآلَن . ُه ِلْلَخَطرَنْفسُ 
أْن َنْنُظَر َبْعُضنا إلى َبْعض، َمَع اخِتالفاِتنا، 
َوَكَأْعضاٍء في العاِئَلِة الَبَشِريَِّة الواِحَدة، 
اَلة،  ُيْمِكُنَنا أْن َنْبدَأ َعَمِليََّة إعاَدِة ِبناٍء َفعَّ

ْجياِل الَقاِدَمة، َوُيْمِكُنَنا َتسليُم عاَلٍم أفَضَل ِلأَ 
َدد، . وَأْكَثَر إنساِنيَّة الً َأْكَثَر َعدْ  في هذا الصَّ

 لالسِتفاَدِة فإنَّ االْخِتالَف الدينيَّ والَثقافيَّ والِعرقّي، الذي َميََّز الُمْجَتَمَع الِعراقي، ُمَدَة آالِف الِسنين، ُهَو َعْوٌن َثمينٌ 
ْرِق اأَلْوَسط، أنَّ . ِمْنهُ ِمْنُه، َوَلْيَس عاِئًقا ِلْلَتَخلُِّص  والِعراُق الَيْوَم َمْدُعوٌّ إلى أْن ُيَبيَِّن ِلْلَجميع، َوخاَصًة في الشَّ

راعات، َيِجُب أْن َتَتعاَوَن في ِوئاٍم في الَحياِة الَمَدِنيَّة الً االْخِتالفات، َبدَ   .ِمن أْن ُتثيَر الصِّ

: إنَّها لْيَست ُمِهمًَّة َسْهَلة. َصاِبٍر َوَصاِدق، َيْحميِه الَعْدُل واحِتراُم القانون  َيْحتاُج الَعْيُش اأَلَخويُّ َمًعا إلى ِحوارٍ 
 َبْعُضنا َبْعًضا إنَّها َتَتَطلَُّب ُجْهًدا والِتزاًما ِمَن الَجميع، ِلْلَتَغُلِب عَلى ُروِح الَعداِء والُمجاَبهات، َوَتَتَطلَُّب أْن ُنَكلِّمَ 

يَُّة أبناِء هللِا الواِحِد والخاِلق انِطالًقا ِمن أَْعَمِق  يٍَّة َتْجَمُعنا، َوهي ُهوِّ  " بيان حول المجمع الفاتيكاني الثاني،. را)ُهوِّ
عَلى َأساِس هذا الَمْبدأ، فإنَّ (. Nostra Aetate ،5في عصرنا "  عالقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية

ُلطاِت الُمْخَتَصة ِلَمْنِح االْعِتراِف الُكْرِسي الرَُّسولي، في الِعراِق وفي ُكلِّ مَ  كان، ال َيْتَعُب أَبًدا ِمن ُمناَشَدِة السُّ
ُر الُجُهوَد التي ُبِذَلْت بالِفْعِل في هذا االِتجاه، وَأُضمُّ . واالْحِتراِم والُحُقوِق والِحماَيِة ِلُكلِّ الَجماعاِت الدينّية إنَّني ُأَقدِّ

وا في َمْسَعاُهم ِلَخْيِر الَبَلِد َوَمْنَفَعِتهَصْوتي إلى َصْوِت الِرجاِل وا  .لِنساِء َذوي الَنوايا الَحَسَنة، حَتى َيْسَتِمرُّ

ُيساِعُدنا . "مإنَّ الُمْجَتَمَع الذي َيْحِمُل ِسَمَة الَوْحَدِة اأَلَخِويَّة، ُهَو ُمْجَتَمٌع َيعيُش َأْفراُدُه ُمَتضاِمِنيَن فيما َبْيَنهُ 
رسالة في مناسبة اليوم العالمي الرابع " )ِبَمثاَبِة َقريٍب لنا، َوَرفيٍق ِلْلَدْرب]...[ ْؤَيِة اآلَخر الَتضاُمُن عَلى رُ 
الَتضاُمُن َفضيَلٌة َتْحِمُلنا عَلى الِقياِم بَأْعماٍل َمْلُموَسٍة ِلْلِرعاَيِة (. 0202يناير  / كانون الثاني 2والخمسين للسالم، 

ُأَفِكُر في الذيَن َفَقُدوا، َنتيَجَة الُعْنِف واالْضِطهاِد . َوحاَجة اِتباٍر خاّص أَلْكَثِر الناِس ُضْعفً والِخْدَمة، َمَع إيالِء اعْ 
وُأَفِكُر في َجميِع الذيَن ُيكاِفحوَن ُكلَّ َيْوٍم َبْحًثا َعِن . واإلْرهاب، عاِئالِتِهم َوَأِحباَءُهم َوُبُيوَتُهم َوُمْمَتَلكاِتِهم اأَلساِسيَّة

ُنُهم ِمن الُمِضيِّ ُقُدًما، َبْيَنما َتْزداُد الَبطاَلُة والَفْقراألَ  َمْعِرَفَتنا ِبَمْسُؤوِلَيِتنا ُتجاَه "إنَّ . ْمِن َوَعِن الَوساِئِل التي ُتَمكِّ
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ٍت َعَمِليَّة َيْنَبغي أْن ُتْلِهَم ُكلَّ ُجْهٍد ِلَخْلِق إمكانا( Fratelli tutti ،225 رسالة بابوية عامة،" )َضْعِف اآلَخرينَ 
عيَدين االقِتصادي والَتْرَبوي، َوَكَذِلَك ِلْلِعناَيِة بالَخِليَقة، َبْيِتنا الُمْشَتَرك َبَعَد اأَلْزَمة، ال َيْكِفي ِإعاَدُة الِبناء، . على الصَّ

إمَّا : ال َنْخُرُج ِمَن اأَلْزَمِة َكما ُكنَّا ِمن َقْبل. َحَتى َيَتَسَنى ِلْلَجميِع الَتَمتُُّع ِبحياٍة َكريَمة: َبْل َيِجُب أْن َيِتمَّ ِبَشْكٍل َجِيد
 .َنْخُرُج في حاَلٍة َأْفَضل أْو َأْسوأ

وَن إلى َتْعزيِز ُروِح الَتضاُمِن اأَلَخويِّ هذا ُروري . ِبِصَفِتُكم َمْسُؤوليَن ِسياسيِّيَن َوُدْبُلوماسيِّين، أْنُتم َمْدُعوُّ ِمَن الضَّ
ي آلفِة الَفسا ْلَطة، َوُكلِّ ما ُهَو َغْيُر َشْرعيالَتَصدِّ َيْنَبغي في الَوْقِت . َوَلِكْن هذا ال َيْكفي. د، َوُسوِء اْسِتْعماِل السُّ

ساِت الَمْسُؤوَلِة َعن َذِلك ِكُن أْن ِبَهِذِه الَطريَقة، ُيمْ . َنْفِسِه َتْحِقيُق الَعداَلة، َوَتْنِمَيُة الَنزاَهِة والَشفاِفيَّة، َوَتْقِوَيُة الُمَؤسَّ
َم ِلْلَجميع، َوِبخاّصٍة ِلْلَشباب  َر ِسياَسٌة َسليَمٌة قاِدَرٌة عَلى أْن ُتَقدِّ َوُهم ُكْثٌر في هذا الَبَلد –َيْزداَد االْسِتْقرار، وأْن َتَتَطوَّ

 .، األَمَل في ُمْسَتْقَبٍل أفَضل-

ُلطاُت الُمَوّقَرة، واأَلْصِدقاُء اأَلِعز  َلَقْد َأَتْيُت ِبَصَفِة تاِئٍب َيْطُلُب الَمْغِفَرَة ِمَن الَسماِء َوِمَن ! اءالسيُِّد الَرئيس، والسُّ
الم. اإلْخَوة، ِلْلَدماِر الكثيِر َوَقْسَوِة الَبَشر الم، باْسِم الَسيِِّد الَمسيِح أميِر السَّ ا َيْحِمُل السَّ َكْم َصلَّْينا في . َأَتْيُت حاج 

الِم ف َلوات ! ي الِعراقهذِه الِسنين ِمن أجِل السَّ َلْم ُيَوفِّْر البابا القّديس يوحنا بولس الثاني الُمباَدرات، وال ِسيَّما الصَّ
الم . َعَلْينا َنحُن أْن ُنْصِغَي إلْيه، وأْن َنسيَر في ُطُرِقه! وهللُا ُيْصِغي، إنَُّه ُيْصِغي داِئًما. واآلالم ِمن أجِل السَّ

حًدا َوْلَنَضْع  !ِلَتْصُمْت اأَلْسِلَحة
! الْنِتشاِرها ُهنا َوفي ُكلِّ مكان

ة،  َوْلَتَتَوقَّْف الَمصاِلُح الخاصَّ
الَمَصاِلُح الخاِرجيَّة التي ال 
. َتْهَتُم بالُسكاِن الَمَحّليين

وْلَنْسَتِمْع ِلَمْن َيْبني وَيْصَنُع 
الم ِلْلِصغاِر والُفَقراء، ! السَّ

َوِلْلُبَسطاِء الذيَن ُيريدوَن أْن 
َيْعَمُلوا َوُيَصلُّوا في َيعيشوا وَ 

َكَفى ُعْنٌف َوَتَطرٌُّف . سالم
َباٌت َوَعَدُم َتَساُمح لُنْعِط ! َوَتَحزُّ

. َوَبنَّاَءةالَمجاَل لُكلِّ الُمواِطنيَن الذيَن ُيريدوَن أْن َيْبُنوا َمًعا هذا الَبَلد، في الِحوار، وفي ُمواَجَهٍة َصريَحٍة َوَصاِدَقٍة 
ْعَي ِمن أجِل الُمَصاَلَحة، والَخْيِر العام، َوُهَو ُمْسَتِعدٌّ أْن َيَضَع َمَصاِلَحُه جاِنًباِلُنْعِط الَمجاَل  حاَوَل . ِلَمْن َيْلَتِزُم السَّ

ُروري أْن َنْضَمَن ُمشاَرَكَة . الِعراق، في َهِذِه الَسنوات، إْرساَء األُسِس ِلُمْجَتَمٍع ديُمْقراطي ِمن أجِل هذا، ِمَن الضَّ
َن الُحقوَق األساِسيََّة ِلَجميِع الُمواطنين َجميعِ  ُيْعَتَبَر أَحٌد  َيِجُب أالّ  .الِفئاِت الِسياسيَِّة واالجِتماعيَِّة والدينيَّة، وأْن ُنَؤمِّ

ُع الُخُطواِت التي َتمَّ اِتخاُذها حَتى اآلن في هذا االِتجاه، َوَأْرُجو أ. ُمواِطًنا ِمَن الَدَرَجِة الثاِنيَّة َز ُأَشجِّ ْن َتَتَعزَّ
 .الُطمْأنيَنُة والِوئام
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ْرِق األْوسَ  الِم في هذِه األرِض َوفي ُكلِّ الشَّ . طعَلى الُمْجَتَمِع الَدْولي أْيًضا أْن َيقوَم ِبَدْوٍر حاِسٍم في َتعزيِز السَّ
راِع الَطويِل في سوريا الُمجاِوَرة  إنَّ الَتَحِدّياِت  -! َسَنواٍت عَلى ِبداَيِتهَوَقْد َمرَّْت اآلَن َعْشُر  -رَأْينا َذِلَك في الصِّ
ة إنَّها َتْقَتِضي َتعاُوًنا عَلى ِنطاٍق عاَلِمّي حَتى ُتواِجَه أْيًضا َعَدَم . الُمَتزاِيدة َتْدُعو اأُلْسَرَة الَبَشِريََّة بَأْكَمِلها َدْعَوًة ُمِلحَّ
ُد اْسِتقراَر َهِذِه الُبْلدان الُمساواِة في َمجاِل االقِتصاد، والَتَوُتراِت اإلقليميَّة َأْشُكُر الُدَوَل والُمَنَظماِت الَدْوِليَّة . التي ُتَهدِّ

الَعْوَدُة إلى التي َتْعَمُل اآلَن في الِعراق إلعاَدِة اإلْعمار َوَتْقديِم الُمساَعَدِة ِلالِجئيَن والنازحين، َوِلَلذيَن َيْصُعُب َعَلْيِهم 
ُر الِغذاَء والماَء والمأَوى والَخَدماِت الِصِحيَّة في الَبَلد، َوَكَذِلَك الَبراِمَج الهاِدَفة إلى الُمَصاَلَحِة بيوِتِهم، َوأَلنَّها ُتَوفِّ 

المَوِبناِء ا أْن َأْذُكَر الِوكاالِت الَعديَدة، َوِمن َبْيِنها الَعديَد ِمَن الِوكاالِت الكاُثوليِكيَّة، التي  َوُهنا ال َيَسُعني إالّ . لسَّ
إنَّ َتْلِبَيَة االحِتياجاِت اأَلساسيَّة ِلْلَعديِد ِمَن اإلْخَوِة . َظلَّْت ُمْنُذ َسَنواٍت ُتساِعُد الُسكاَن الَمَدنّيين بالِتزاٍم َكبير

دا َأَتَمنَّى َأالّ . ي َسالٍم داِئمواأَلَخواِت ُهَو َعَمُل َمَحبٍَّة َوَعْدٍل، وُيْسِهُم ف َقِة واالْلِتزاِم الَبنَّاِء َتْسَحَب الُدَوُل َيَد الصَّ
ُلطاِت الَمَحِليَّ  ة، ُدوَن أْن َتْفِرَض الَمْمُدوَدَة إلى الَشْعِب الِعراقي، َبْل ُتواِصُل الَعَمَل ِبُروِح الَمْسُؤوليَِّة الُمْشَتَرَكة َمَع السُّ

 .َمَصاِلَح ِسياسيَّة أو َأيْدُيوُلوجيَّة

الديُن ِبَطبيَعِتِه، َيِجُب أْن 
الِم واأُلُخوَّةيكوَن  . في ِخْدَمِة السَّ

 "ال َيُجوُز اسِتْخداُم اسِم هللِا 
لَتْبريِر أَْعماِل الَقْتِل والَتْشريِد 

وثيقة " ) واإلْرهاِب والَبْطش
 8األخّوة اإلنسانّية، أبو ظبي، 

على (. 0221فبراير  / شباط
الَعْكِس ِمن َذِلك، إنَّ هللَا الذي 

في الَكراَمِة  َخَلَق الَبَشَر ُمَتساوينَ 
والُحقوق، َيْدُعونا إلى أْن َنْنُشَر 

َوفي الِعراِق أيًضا، ُتريُد الَكنيَسُة الكاثوليكيَّة أْن َتكوَن َصديَقًة ِلْلَجميع، وأْن َتَتعاَوَن ِمن . الَمَحبََّة واإلْحساَن والِوئام
الم ِخالِل الِحوار، ِبَشْكٍل َبّناٍء َمَع األْدياِن اأُلْخَرى، ِمن أجلِ  إنَّ ُوجوَد الَمسيحّييَن الَعريق في هذِه . َقِضيَِّة السَّ

ْسهاَمُهم في َحياِة الَبَلِد ُيَشكُِّل إْرًثا َغِني ا، وُيريُد أْن يكوَن قاِدًرا على االْسِتْمراِر في ِخْدَمِة الجَ  إنَّ . ميعاألْرِض وا 
ِبُصوَرٍة كاِملة بالُحُقوِق والُحِرياِت والَمْسُؤوليات، َسَتْشَهُد عَلى أنَّ  ُمشاَرَكَتُهم في الحياِة العاّمة، كُمواِطنين َيَتَمَتُعونَ 

 .الَتَعُدِديََّة الدينيََّة والِعْرِقيََّة والَثقافيََّة الَسليَمة، ُيْمِكُن أْن ُتْسِهَم في ازِدهاِر الَبَلِد واْنِسجاِمه

اِدق ِلُكلِّ ما َصَنْعُتُموُه وما ِزْلُتم َتْصَنُعوَنُه ِمن أيُّها األْصِدقاُء اأَلِعّزاء، َأَودُّ أْن أَُعبَِّر مَ  َرًة ُأخَرى َعن ُشْكِري الصَّ
ٍس عَلى الَوْحَدِة اأَلَخِوَيِة والَتضاُمِن والِوئام َأْسَأُل هللَا . ِخْدَمُتُكم ِلْلَخْيِر العاّم َعَمٌل َنبيل. أجِل ِبناِء ُمْجَتَمٍع ُمَؤسَّ

ِلُكلِّ واِحٍد ِمْنُكم، . على َطريِق الِحْكَمِة والَعْدِل والَحقيَقة ام في َمْسُؤولياِتُكم، وأْن ُيْرِشَدُكم َجميعً الَقدير أْن ُيَؤيَِّدكُ 
 !ُشْكًرا. َوِلعاِئالِتُكم َوَأِحباِئُكم َوِلْلَشْعِب الِعراقّي ِبَأْسِره، َأْسَأُل هللَا واِفَر الَبَركاِت اإلَلِهيَّة
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 يكي يف كاتدرائية سيدة النجاة، بغداد لقاء االكلريوس الكاثول

 

حيث استقبله بعد ختام اللقاء في قصر بغداد، توّجه قداسة البابا إلى كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك، 
عند مدخل الكاتدرائية غبطة البطريرك اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية 

بنان، وكان أوُل من استقبل قداسته في فناء الكنيسة، سّتُة مرضى ومعوقين مع سّتة مرافقين من دار القادم من ل
بيت عنيا لرعاية المرضى والمهمشين ببغداد، باإلضافة إلى اثنين من أخوة جماعة المحبة والفرح مع اثنين 

أن قّدمت األخت أنوار، مسؤولة دار بيت  وبعد. مرافقين واثنين من بيت األم تريزا في بغداد يرافقهم اثنان آخران
عنيا، هديًة رمزية لقداسته وهي أيقونة من 
رسم الفنان الشّماس اإلنجيلي بّسام 
صبري نكارا، طلبت بركة البابا لجميع 

وفي داخل الكنيسة، . الحاضرين هناك
باإلضافة إلى الوفد البابوي، اجتمع 

من )أساقفة وكهنة ورهبان وراهبات 
( المختلفة في بغداد الرهبانيات

 . واكليريكيين ومعلمين للتعليم المسيحي
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 غناطيوس يوسف الثالث يونان أ البطريرككلمة 
 أيها األب االقدس، 

 ". هلّم بسالٍم أّيها الراعي الصالح والمدّبر الحكيم  " –" ا مِكيتا حٍنِبرِمدٍوٍ إيرتِرا شٍعيِوم رِشلِبٍ إةِ" 

 . ل اليوم قداستكم رسول سالم وأخّوةالعراق، شعًبا وحكومًة، يستقب

إن ابناءكم 
وبناتكم بالرّب، هم 
سعداء أن يستقبلوا 
بحّب بنوي وشكر 
عميم، أسقف روما، 
األب المحبوب، في 
هذا اليوم األول 
للزيارة التي طالما 
انتظروها، في 

سيدة " كاتدرائية 
السريانية " النجاة 

 . الغالية جًدا على قلوبنا

" ا اكي، يؤكد أن رومي، شفيع كرسينا البطريركي السرياني االنط"حامل اإلله " وس االنطاكي إن مار اغناطي
هذا القديس الشهيد، أّول اآلباء الرسوليين، يقول في . وهذا ما تؤكدونه اليوم بمحبتكم المعّزية" ترأس في المحبة 

 (. 2: 8" ) !بح خبًزا طاهًرا للمسيحوحوش، ألصأنا حنطة هللا، تطحنها أنياب ال: " رسالته إلى كنيسة روما

ونساًء، بينهم  الً وبالغين، رجا الً مؤمًنا مسيحًيا، أطفا 88في هذه الكاتدرائية بعينها، قبل عشر سنوات ونّيف، 
لقد مزج . عن أكثر من مئة جريح الً كاهنان شاّبان، ُقِتلوا بهمجية على يد اإلرهابيين، خالل الذبيحة اإللهية، فض

داء األبرياء دماءهم بدم الحمل اإللهي، كي يشهدوا مع اخوتهم الُمضَطهدين والُمقتَلعين والمقتولين، هؤالء الشه
ونحن أقوياء بإيمانهم هذا، . في العراق والشرق األدنى، أّن يسوع ذاته، اإلله المخّلص، سيبقى حي ا فيهم كما وعد

 . ونريد أن نبقى شهوًدا للمسيح القائم من بين األموات

د بدأنا دعوى تطويب هؤالء الشهداء االبطال، ونرجو من قداستكم أن تعلنوهم طوباويين، وتشّجعونا نحن لق
 . الحاضرين هنا، كي نعيش دعوتنا على مثالهم

 . شكًرا يا صاحَب القداسة، إننا نعدكم بالصالة لتتابعوا خدمتكم الرسولية
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 البطريرك الكردينال لويس روفائيل ساكوترحيب 
 

 القداسة، صاحب 

سم رؤساء الكنائس الكاثوليكية إيسرني جًدا بإسمي وب
ب بكم في بالد إبراهيم أبي المؤمنين، بعبارٍة كلدانية أن أرحّ 

بشينا بشينا او بابا : " شعبية نرددها عند استقبال رعاتنا
إنها فرحة كبيرة . بكم يا أب الكنيسة الً ، أي أه"دمرعيثا 

 . الهتمامكم بكنائسنا الشرقية زيارتكم عالمة. لكل العراقيين

نشكركم على زيارتكم الشجاعة هذه التي ُتعمق فينا الثقة 
بالرّب، وُتشجعنا على مواصلة حياتنا بإيمان وثبات وتعميق 
عالقاتنا األخوية بيننا كمسيحيين وبين مواطنينا المسلمين 
الذي ُنِحبهم كإخوة لنا كما دعوَتهم في رسالتكم العامة 

 ". ُكلنا إخوة " الجديدة 

كان المسيحيون عند قدوم المسلمين هم الغالبية العظمى 
واليوم غدونا أقلّية، لكننا أقلّية حّية . في هذه البالد وقّدموا للمسلمين الكثير وأوجَد آباؤنا نمًطا من العيش المشترك

لى صعوبات كثيرة ومخاطر في هذه السنين األخيرة تعرضنا إ. وفاعلة وساهمنا في بناء العراق وتطوير ثقافته
واضطهادات وخير شاهد هو هذه الكاتدرائية للسريان الكاثوليك التي نحن مجتمعون فيها والتي تعّرضت إلى 

شهيًدا، من  88أثناء مراسيم القداس اإللهي وراح ضحيتها  0222تشرين األول سنة  22تفجير إجرامي في 
هّجر تنظيم الدولة اإلسالمية كّل  0228وفي آب . رحىبينهم كاهنان شابان ثائر ووسيم والعديد من الج

نسمة ونشكر هللا أن هذه المناطق تحررت في  202.222مسيحيي الموصل وبلدات سهل نينوى البالغ عددهم 
 . من أبنائها وبناتها% 52وعاد إليها نحو  0221

نا األخوي، وقامت كل الكنائس بالرغم مما تعرضنا له وأوجعنا، حافظنا على إيماننا وصفائنا الروحي وتضامن
 . بعمٍل جّبار في الوقوف إلى جانب المنكوبين ومساعدتهم وتخفيف آالمهم كالسامري الصالح

بوية هذه تبعث فينا القوة لَتخطي المحن والطمأنينة بأننا لسنا منسيين، وتوّلُد فينا ارتكم األصاحب القداسة، زي
ة وشهادتنا االنجيلية مهما كانت الصعاب، وللمساهمة مع مواطنينا الثقة والحماسة لمواصلة مسيرتنا االيماني

المسلمين وغيرهم في بناء بلدنا على قواعد سليمة وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك على ُأسس أخوية حميدة 
رادة العراقيين الطيبة سوف نخرج من. تحترم التنوع والتعددية أزماتنا نحو  إن شاء هللا بفضل صالتكم ومتابعتكم وا 

 . شكًرا. مستقبٍل أفضل
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 خطاب قداسة البابا فرنسيس
 

 أصحاَب الِغبَطة،
 أصحاَب الِسياَدة األساِقَفة،
 الَكَهَنُة والُرهباُن األِعزاء،

 الراِهباُت العزيزات،
 اإلخَوُة واألَخواُت األِعزاء،

ٍة أَبِويَّة . أُعاِنُقُكم َجميًعا ِبَمَودَّ
َح لنا ِبِعناَيِتِه أْشُكُر هللَا الذي َسمَ 

وَأْشُكُر . اإلَلِهيَّة أْن َنْلَتِقَي اليوم
ِغْبَطَة الَبْطِرَيْرك مار اغناطيوس 
يوسف الثالث يونان َوِغْبَطَة 
 الَبْطِرَيْرك الكاردينال مار لويس

جاة هِذه، َوَنَتَباَرُك فيها ِبِدماِء إخَوِتنا َنْجَتِمُع اليوَم في كاتدراِئيَِّة َسيَِّدِة النَ . روفائيل ساكو على َكِلماِتِهم الَترِحيبيَّة
َد ِثَقَتنا . وَأَخواِتنا الذيَن َدَفُعوا ُهنا َثَمَن َأماَنِتِهم للرَّبِّ َوِلَكِنيَسِته، َثَمًنا غالًيا َأْرُجو أْن ُتْلِهَمنا ِذْكَرى َتْضِحَيِتِهم بأْن ُنَجدِّ

ليِب َوِرساَلِتِه الَخالِصيَّة  َففي الواِقع، الَمسيحيُّ َمْدُعٌو ِلْلَشهاَدِة ِلَمَحبَِّة . للَمْغِفَرِة والُمصالَحِة والواِلَدِة الَجديدةِبُقوَِّة الصَّ
 .هذا هو اإلنِجيُل الذي َيِجُب إْعالُنُه َوَتْجسيُدُه في هذا الَبَلِد الَحبيِب أيًضا. الَمسيح في كلِّ مكاٍن َوَزمان

َهَنًة، َوُرهباًنا َوراِهباٍت، َوُمَعلِّمي الَتعليِم الَمِسيحّي، َوَمْسُؤولين ِعلمانيِّين، إنَُّكم َجميًعا وأنُتم، ِبِصَفِتُكم أساِقَفًة َوكَ 
ياُت الَرَعِويَّة . ُتشاِركوَن في أفراِح الُمْؤِمنيَن وآالِمِهم وآماِلِهم وُهُموِمِهم َلَقْد اْزداَدت احِتياجاُت َشْعِب هللِا والَتَحدِّ

َتَتَوقََّف وال َتْنُقَص  أالَّ َوَمَع َذِلك، فإنَّ الَغْيَرَة الَرُسوِليَّة َيِجُب . ُتواِجُهوَنها َيْوِمًيا في َزَمِن الجاِئَحِة هذاالشاقَّة التي 
ألزِمَنِة األْوَلى أَبًدا، والتي َتْسَتِمُدوَنها ِمن ُجذوٍر َقِديَمٍة ِجًدا، ِمَن الُحُضوِر الُمْسَتِمِر ِلْلَكنيَسِة في هذِه األراضي ُمْنُذ ا

رِق األوسط،  بندكتس السادس عشر، اإلرشاُد الرَّسوليُّ ما بعَد الّسينوُدس،. را) َنْحُن َنْعَلُم َكْم (. 5الكنيسُة في الشَّ
اَمَع َذِلك، َلَقْد َمنَ . هو َسْهٌل أْن ُنصاَب ِبفيُروِس اإلْحباِط الذي َيْبُدو أْحياًنا أنَُّه َيْنَتِشُر ِمن َحْوِلنا  الً َحنا هللُا ُلقاًحا َفعَّ

الِة واألماَنِة الَيْوِميَّة ِلِرساَلِتنا. َوهو الَرجاءُ : ِضدَّ هذا الِفيروس الَخبيث . الَرجاُء الذي َيْنُبُع ِمَن الُمثاَبَرِة عَلى الصَّ
َدٍة داِئًما، ِلَكي ُنشاِركَ  َفَرَح اإلنِجيل، َكتالِميَذ ُمْرَسِليَن َوعالماٍت َحيٍَّة  ِبهذا الُلقاح، ُيْمِكُننا الُمِضيُّ ُقُدًما ِبُقوٍَّة ُمَتَجدِّ

 .ِلُحضوِر َمَلُكوِت هللا، َمَلُكوِت َقداَسٍة َوَعْدٍل َوَسالم

َشيٍء ِمن وال َتْنَسْوا أَبًدا أنَّ الِبشارَة بالَمِسيِح َتِتمُّ َقْبَل ُكلِّ ! َوَكْم َيْحتاُج الَعاَلُم ِمن َحْوِلنا إلى َسماِع هذِه الِرساَلة
كما َنَرى ِمن تاريِخ الَكنيَسِة الَقديِم في هذِه األراضي، اإليماُن الَحيُّ بالرَّبِّ . ِخالِل َشهاَدِة َحياٍة غيََّرها َفَرُح اإلنجيل

يسين أنَّ اّتباَع يسوَع المسيح. ، َوَيْسَتطيُع أْن ُيَغيَِّر العاَلم"ُيْعِدي"يسوع  ليَس فقط أْمًرا َحق ا  " ُوُيَبيُِّن َلنا ِمثاُل الِقدِّ
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. را" ) ، َبْل هو أيًضا شيٌء َجميل، َوقاِدٌر أْن َيْمَأ الَحياَة ِبَبهاٍء َجديٍد َوَفَرٍح َعميق، حَتى في َوَسِط الَشداِئدالً َوَعدْ 
 (.Evangelii gaudium ،211 اإلرشاد الرسولي فرح اإلنجيل

عاَب ُجْزٌء ِمن َحياِتُكم الَيْوِميَّ  َفَقْد كاَن َعَلْيُكم َوَعَلى ُمواِطِنيُكم، في الُعُقوِد . ة، أنُتُم الُمْؤِمنيَن الِعراقيِّينإنَّ الصِّ
مرار، ِمن األِخيَرة، أْن ُتواِجُهوا َعواِقَب الَحْرِب واالْضِطهاد، َوَهشاَشَة الِبَنى الَتْحِتيَِّة األساِسيَّة، وأْن ُتناِضُلوا باْستِ 

والَشْخصّي، والذي غاِلًبا ما أدَّى إلى ُنُزوٍح داِخِلّي ِوِهْجَرِة الَكثيرين، ِبما في َذِلَك َبْيَن أجِل األْمِن االقِتصاديِّ 
إنِّي َأْشُكُرُكم، أيُّها اإلخَوُة األساِقَفُة والَكَهَنة، عَلى َبقاِئُكم َقريبيَن ِمن . الَمِسيِحيِّين، إلى ُبْلداٍن ُأخَرى في العاَلم

، َوَعَلى َدْعِمُكم َلُه، َوَسْعِيُكم ِلَتْلِبَيِة احِتياجاِت الَشْعِب َوُمساَعَدِة ُكلِّ واِحٍد على الِقياِم -ن َشْعِبُكمَقريبيَن مِ -َشْعِبُكم 
ة ُتَمثُِّل َمْوِردً . ِبَدْوِرِه في ِخْدَمِة الَخْيِر العام ا َثميًنا ِلحياِة إنَّ الِرساَلَة الَتْرَبِويَّة َوِرساَلَة الَمَحبَّة في َكناِئِسُكم الخاصَّ

َن الَجماَعُة . الَجماَعِة الَكَنِسيَّة والُمْجَتَمِع بأْسِره ُعُكم عَلى الُمثاَبَرِة في هذا االجِتهاد، ِمن أجِل أْن َتَتَمكَّ إنِّي ُأَشجِّ
ْن كاَنْت َصغيرًة ِمْثَل َحبَِّة الَخْرَدل  االسِتمراِر في إثراِء  ، ِمنَ (20 -22، 22متى . را)الكاُثوِليِكيَّة في الِعراق، وا 

 .َمسيَرِة الَبَلِد ِبَأْكَمِله

إنَّ َمَحبََّة الَمسيِح َتْطُلُب 
ِمّنا أْن َنَضَع جاِنًبا ُكلَّ َنْوٍع 
ِمَن األنانيَِّة َوُكلَّ ُمناَفَسة، 
َوَتُحثُّنا عَلى أْن َنكوَن في 
َشِرَكٍة شاِمَلٍة َمَع الَجميع، 

َن  َجماَعًة َوَتْدُعونا إلى أْن ُنَكوِّ
الُكلُّ فيها ِإخَوٌة وأَخواٌت 

َبْعُضُهم ِبَبْعٍض  ُيَرِحُبونَ 
. را)َوَيْهَتمُّوَن َبْعُضُهم ِلَبْعض 

 Fratelli الرسالة العاّمة

tutti ،15 - 11 .)ُتراُثها  ُمْخَتَلُف الَكناِئِس الَمْوُجوَدِة في الِعراق، َوِلُكلِّ ِمْنها: ُأَفكُِّر في ُصوَرِة الِبساِط الَمألوَفة
ِبُح ِبساًطا التاريخّي والليتورجّي والُروحّي الَعريق، هَي ِمْثُل الُخيوِط الَكثيرة الُمْنَفِرَدة الُمَلَوَنة التي، ِعْنَد َتَشاُبِكها، ُتْص 

ِتنا، َبْل ُيَذكُِّرنا أيًضا ِبَمْصَدِرهاالً واِحًدا َجمي ُه هو الَفناُن الذي َصمََّم هذا وألنَّ هللَا َنْفسَ . ، ال َيْشَهُد َفَقط على ُأُخوَّ
. ُه َوَبناُتهوالذي َنَسَجُه ِبَصْبٍر َوَرثاُه ِبعنايَّة، ُيريُدنا داِئًما أْن نكوَن ُمَتراِبطيَن َجيًِّدا فيما َبْيَننا، َفُكلُّنا أْبناؤُ  الِبساط،

يِس أغناطيوس األنطاكي في ُقُلوِبنا عَلى ا ُقُكم،  : "لَدوامَعَسى أْن َتْبَقى َنصيَحُة الِقدِّ َبْل ]...[ ال َيُكوَننَّ َبْيَنُكم ما ُيَفرِّ
: Ad Magnesios ،1-1إلى المغنيسيين  رسالة" ) َصالٌة واِحَدة، َوُروٌح واِحد، َوَرجاٌء واِحد، بالَمَحبَِّة والَفَرح

إنَّ ُكلَّ ! في عاَلٍم غاِلًبا ما ُتمَِّزُقُه االنِقسامات َكْم هَي ُمِهمٌَّة َشهاَدُة الَوْحَدِة اأَلَخِويَِّة هِذه،(. 111، 5اآلباء الالتين 
ساِت الَكَنِسيَّة والَرَعِويَّة واألْبَرِشيَّة َسَيُكوُن باِدرَ  ًة َنَبِويًَّة في َكنيَسِة ُجْهٍد ُيْبَذُل لِبناِء الُجُسوِر َبْيَن الَجماعاِت والُمَؤسَّ
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رِق األوسط،  ؛02، 21يو . را)أْن َيُكوُنوا َجِميُعُهم واِحًدا الِعراق واسِتجاَبًة ُمْثِمَرًة ِلَصالِة يسوع ب الكنيسُة في الشَّ
21.) 

َعلِِّمي الَتعِليِم َتَقُع َمْسُؤوِلَيُة َحْمِل ِرساَلِة الَكنيَسِة على عاِتِق الَجميع، ُرعاًة َوُمْؤِمنيَن َوَكَهَنًة َوُرهباًنا َوراِهبات، َومُ 
ُعَقٌد ُتِعيُق  إنَّها: َقْد َيْنَشُأ أْحياًنا َبْيَننا ُسوُء َتفاُهٍم َوُيْمِكُن أْن َنَتَعرََّض ِلَبْعِض الَتَوتُّرات. ُمْخَتِلَفةالَمِسيحّي، َوَلْو ِبُطُرٍق 

ْعَمِة، َوِبَمَحبٍَّة ُيْمِكُن َفكُّ هذِه الُعَقِد بالنِ  هَي ُعَقٌد َنْحِمُلها في داِخِلنا، َفَنْحُن َجميًعا َخطأة، َمَع َذِلك،. َنْسَج اأُلُخوَّة
َوِبَتْقِوَيِة ( 0، 1غل . را)أكَبر، وُيْمِكُن أْن َنْرِخَيها بالَمْغِفَرِة والِحواِر األَخوّي، َوَتَحمُِّل أعباِء َبْعِضنا الَبْعَض ِبَصْبٍر 

ُعوبات  .َبْعِضنا الَبْعض، في أْوقاِت الِمَحِن والصُّ

َيُروُق . إلخَوتي األساِقَفة اآلن، َأَودُّ أْن َأُقوَل َكِلَمًة خاّصة
َقريُبوَن ِمن : لي الَتْفكيُر في ِخْدَمِتنا اأُلْسُقِفيَّة ِبَمْفهوِم الُقْرب

الة، َوَقريبوَن  هللا، َفَنْحُن َنْحتاُج أْن َنْبَقى َمَع هللِا في الصَّ
. َكَذِلَك ِمَن الُمْؤِمنيَن الُمْوَكليَن إلى ِرعاَيِتنا، َوِمن َكَهَنِتنا

ا َقرِيبين ِبَشْكٍل خاّص ِمن َكَهَنِتُكم، حَتى ال َيَرْوا ِفيُكم ُكونو 
، َبْل أباًء، َيْهَتمُّوَن ألْن َيُكوَن " ُمديري أعمال "إداريِّين أو 

َأبناُؤُهم في حاَلٍة َجيَِّدة، َوُهم على اْسِتْعداٍد ِلَدْعِمِهم 
م َوَوْقِتُكم راِفُقوُهم في َصالِتكُ . َوَتْشِجيِعِهم َبَقْلٍب ُمْنَفِتح

ُهوا ُنُموَُّهم ُروا َعَمَلُهم َوَوجِّ َوَسْوَف َتُكونوَن . َوَصْبِرُكم َوَقدِّ
اِلِح  ِلَكَهَنِتُكم ِبهذِه الَطريقِة َعالَمًة َمْرِئيًَّة ِلَيُسوع، الراعي الصَّ

، 22يو . را)ُه في َسبيِلها الذي َيْعِرُف ِخراَفُه َوَيْبِذُل َحياتَ 
28-25.) 

لَكَهَنة، والُرهباَن والراِهبات، َوُمَعلِِّمي الَتْعليِم أِعّزائي ا
وَن ِللِخْدَمِة في  الَمسيحّي واإلكليريكيِّين الذين َتْسَتِعدُّ

(. 8، 2صم  2" ) هاَءَنذا : "ابّ يالش لَلَقْد َسِمْعُتم َجميًعا َصْوَت الرَّبِّ في ُقلوِبُكم وَأَجْبُتم ِمْثَل َصُموئي: الُمْسَتْقَبل
ِبَحماٍس وُكم إلى َتْجِديِد هذِه اإلجاَبِة ُكلَّ َيْوم، وَأَتَمنَّى أْن َتُقوَد ُكلَّ واِحٍد ِمْنُكم ألْن َيْحِمَل الُبْشَرى السارَّة َأْدعُ 

َلُم أنَّ ِخْدَمَتنا َنعْ . َوَشجاَعة، وأْن َتعيُشوا َوَتسيُروا داِئًما في ُنوِر َكِلَمِة هللا، والَتْبشيُر ِبها ِنْعَمٌة َلنا َوواِجٌب َعَلْينا
ِمَن . الَمْكَتب َتَتَضمَُّن أيًضا جاِنًبا إداِري ا، َلِكْن هذا ال َيْعني أنَُّه َعَلْينا أْن َنْقِضَي ُكلَّ َوْقِتنا في اجِتماعاٍت أو َخْلفَ 

َم ُحُضوَرنا َوُمراَفَقَتنا ِللمُ  ُأَفكُِّر في الذيَن َقْد . ْؤِمنيَن في الُمُدِن والُقَرى الُمِهمِّ أْن َنْخُرَج ِلَنُكوَن في َوَسِط َقطيِعنا َوُنَقدِّ
ِعندما َنْخُدُم َقريَبنا ِبَتفاٍن، َكما َتْفَعلوَن َأْنُتم، َوِبروِح الَشَفَقِة . في الَشباِب َوِكباِر الِسنِّ والَمْرَضى والُفَقراءِ : ُنْهِمُلُهم

َوِمن ِخالِل ِخْدَمِة (. 82، 05متى . را)سوَع َحًقا، َكما قاَل َلنا هَو َنْفُسه والَتواُضِع والُلطِف واَلَمَحبَّة، فإنَّنا َنْخُدُم ي
ِس الذي ُوِلْدُتم ِفيه. َيسوَع في اآلَخرين، َنْكَتِشُف الَفَرَح الحقيقيّ  ال َتْنَسْوا ُأمَّهاِتُكم . ال َتْبَتِعدوا َعن َشْعِب هللِا الُمَقدَّ

يُس بولس "  مَأْرَضْعَنكُ  "َوَجّداِتُكم، اللواتي  ُكونوا ُرعاًة وُخّداًما (. 5، 2طيم  0. را)َحليَب اإليمان، َكما َيقوُل القدِّ
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 "ال ُتْنِكُروا . ُكوُنوا داِئًما َمَع َشْعِب هللا، ال َتْنَفِصُلوا َعْنُه أَبًدا َكما َلْو ُكْنُتم َطَبَقًة ُمَميََّزة. للَشْعِب ال ُمَوظَِّفي َدْوَلة
 .بيَلة التي هي َشْعُب هللِا الُمَقدَّسالنَ "  اأُلمَّةَ 

ِر أْن أَُعوَد اآلن إلى إخَوِتنا وأَخواِتنا الذيَن َلُقوا َحْتَفُهم في الُهُجوِم اإلْرهابي عَلى هذِه الكاِتدراِئيَِّة َقْبَل َعشْ  َأَودُّ 
َجيًِّدا أنَّ الَتْحريَض عَلى الَحْرِب َوَمواِقَف الَكراِهَيِة ُيَذكُِّرنا َمْوُتُهم . َسَنوات، والذيَن ما زاَلْت َدْعَوى َتْطويِبِهم َمفُتوَحة
راَقِة الِدماء ال َتتَِّفُق َمَع الَتعاليِم الِدينيَّة  َوُأريُد أْن َأْذُكَر ُكلَّ َضحايا الُعْنِف (. Fratelli tutti ،085 .را)والُعْنِف وا 
َسْوَف َألَتقي َغًدا في أور ِبقاَدِة الَتقاليِد الِدينيَِّة الَموُجوديَن في . يِنيَّةواالضِطهاِد الُمْنَتميَن إلى ُمْخَتَلِف الَجماعاِت الدِ 

الِم والَوْحَدِة َبيْ  وُأريُد . َن َجميِع أبناِء هللاهذا الَبَلد، ِلَكي ُنْعِلَن َمرًَّة َجِديَدًة إيماَننا بأنَُّه عَلى الِديِن أْن َيْخُدَم َقِضيََّة السَّ
أْن َأْشُكَرُكم عَلى اجِتهاِدُكم ألْن َتُكونوا صاِنِعي َسالم، داِخَل َجماعاِتُكم َوَمَع ُمْؤِمني الَتقاليِد الدينيَِّة في هذا الَمساء 

 .عيٍد ِلْلَجمياألخرى، وأْن َتْزَرُعوا ُبُذوَر الُمَصاَلَحِة والَعْيِش اأَلَخويِّ َمًعا، التي َتْسَتطيُع أْن َتُقوَد إلى ِوالَدِة َرجاٍء َجد

باب في الواِقع، ال . َحْيُثما كانوا، ُهم حاِمُلو َوْعٍد َوَرجاء، َوِبخاَصٍة في هذا الَبَلد: ُأَفِكُر ِبَشْكٍل خاص في الشَّ
ُر ِبَثَمٍن َفَحْسب، َبْل َكَذِلَك َثْرَوٌة َكبيَرٌة ِلْلُمْسَتْقَبل باب: ُيوَجُد ُهنا ُتراٌث أَثرٌي ال ُيَقدَّ َوَيْنَبغي  ُزُكمُهم َكنْ ! إنَُّهم الشَّ

َوَعَلى الرَّْغِم ِمن ِصَغِر ِسنِِّهم، َفَقْد َتَعرََّض . االعِتناُء ِبِهم، َوَتْغِذَيُة أحالِمِهم، َوُمراَفَقُة َمسيَرِتِهم، َوَتْنِمَيُة َرجاِئِهم
ْر في ال. َصْبُرُهم بالِفْعِل الْمِتحاٍن قاٍس ِبَسَبِب ِصراعاِت َهذِه الّسنوات ن  -وقِت َعْيِنه، أنَُّهم وْلَنَتَذكَّ  -َمَع ِكباِر السِّ

رواِء َرجاِئِهم: َجْوَهَرُة هذا الَبَلد، وَأَلُذ ِثماِر أْشجاِره  .َعَلْينا، على عاِتِقنا، َتَقُع َمْسُؤوِليَُّة ِزراَعِة الَخْيِر فيِهم وا 

ْسُتم َأْنُفَسُكم هلِل وُأْرِسْلُتم أيُّها اإلخَوُة واألَخوات، بالَمْعُموِدّيِة والَتْثبيت، وبالِسياَمِة الكَ  ْهُنوِتَية أو الُنُذوِر الَرْهباِنيَّة، َكرَّ
َأْنُتم ُجْزٌء ِمن هذا . لَتُكوُنوا َتالميَذ َتْحِملوَن الِرساَلَة في هذِه األرِض الُمْرَتِبَطِة ارِتباًطا َوثيًقا ِبتاريِخ الَخالص

ِلَتُكن َشَهاَدُتُكم، التي . التي ال ُتْنَقُض أَبًدا، َوَتْسَعْوَن ِلِبناِء ُمْسَتْقَبٍل َجديد التاريخ، َتْشَهُدوَن ِبأماَنٍة ِلُوعوِد هللاِ 
ْتها ِدماُء الُشَهداء، ُنوًرا َيِشعُّ في الِعراِق َوخاِرِجه، ِلَكي ُنشيَد ِبَعَظَمِة هللا، َويَ  ْبَتِهَج ُروُح هذا أْنَضَجْتها الَشداِئُد، َوَقوَّ

 (.81 -81، 2لو . را)ُمَخلِِّصنا  الَشَعِب باهللِ 

ًدا  َأْشُكُر هللَا ُمَجدَّ
نَّا ِمن أْن  ألنَّنا َتَمكَّ

ِلَتْشَفْع ِبُكم َسيَِّدُة . َنْلَتقيَ 
يُس توما  الَنجاة والِقدِّ

الرسول، َوْلَيْحِمياُكم 
ُأباِرُك ِمن ُكلِّ . َدْوًما

َقْلِبي ُكلَّ واِحٍد ِمْنُكم 
. وُأباِرُك َجماعاِتُكم

َأْطُلُب ِمْنُكم أْن ُتَصلُّوا و 
 !ُشْكًرا. ِمن أجلي
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 قداسة البابا يلتقي ثالثة شباب برعاية منظمة سكوالس

 

 شباب في مقرّ ثالثة ب قداسة الباباالتقى  ،في كاتدرائية سيدة النجاةالكاثوليكي كليروس بعد اللقاء مع اال
المطران روبرت سعيد و مانويل وماريو، : كوالسسمنظمة  عضوابحضور  ،السفارة البابوية في العاصمة بغداد

اب والرياضة السيد عدنان درجال وسعادة السفير االسباني في العراق بمعالي وزير الشباإلضافة إلى  .جرجيس
استغرق اللقاء ما  .ول بطل عالمي للمالكمةأالسيد رياض العزاوي  كما حضر. خوان خوسى اسكوبار ستمان

 . ن يتكلم دقيقة واحدة مع قداستهأكل مشترك لكانت فرصة و دقيقة، ( 25)ُيقارب الي 

نسة مينا حازم من كنيسة القلب و من كنيسة انتقال مريم العذراء واآلاس فادي رمّ هم الشمّ والشباب الثالثة 
يقوم د و طفال التوحّ أرعاية  فيلى السيد مصطفى منير الذي يعمل إضافة باإل ،االقدس من الديانة المسيحية

 . عمال الخيريةد من األالعديب

على  وانفتاحهمبحقوق الشباب  هتمّ في االرجنتين، ت أسقًفاسسها البابا فرنسيس عندما كان أن سكوالس منظمة إ
 .همبين ةلبث مفهوم التعايش السلمي والمودة واأللفأتباع األديان 
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 اليوم الثاني 

 (0202آذار  2)
 

 النجف يف لقاء مع آية اهلل السيد علي السيستاني 

في صباح يوم السبت، اليوم الثاني من الزيارة، انطلق قداسة البابا بالطائرة إلى محافظة النجف، حيث أقيمت 
ورافق قداسة  .الذي تبادل الهدايا مع قداسته حافظ علي الياسري مراسيم االستقبال الرسمية بحضور السيد الم

بري لحوار األديان، والبطريرك الكردينال لويس روفائيل البابا الكردينال ميغيل انغل ايوسو، رئيس المجلس الح
بينما حضر من جانب المرجعية نجل السيد . جورج أيوب. باإلضافة إلى المترجم الخاّص األب دساكو، 

وعلى جانبي الطريق اصطف طالب . السيستاني، السيد دمحم رضا، ومدير مكتب السيد الدكتور حامد خفاف
 .  ناس وهم يلّوحون باألعالم العراقية والفاتيكانيةالمدارس وعدد كبير من ال

 

مدير دار الصحافة بيان 
 التابع للكرسي الرسولي 

التقى قداسُة البابا في 
النجف صباَح اليوم آيَة هللا 
العظمى السيد علي الحسيني 

وشّدد قداسُة البابا . السيستاني
خالل هذه الزيارة الوّدية، التي 

ة، دقيق خمسيندامت حوالي 
على أهمية التعاون والصداقة 

بين الجماعات الدينية، حّتى نتمكن من المساهمة في خير العراق والمنطقة والبشرية جمعاء، من خالل تعزيز 
 . االحترام المتبادل والحوار

عنف إزاء الظمى السيستاني ألنه رَفَع صوَته وقد شّكل هذا اللقاء فرصًة لقداسة البابا حتى يشكر آيَة هللا الع
والصعوبات الكبيرة التي شهدتها السنوات األخيرة، دفاًعا عن الضعفاء والُمضَطهدين، مؤكًدا قدسيَة الحياة البشرية 

 . وأهمية وحدة الشعب العراقي

ثناء وداعه آلية هللا العظمى، كّرر قداسُة البابا صالَته إلى هللا، خالق الجميع، من أجل مستقبٍل يسوُده أو 
 . ة ألرِض العراق الحبيبة والشرق األوسط والعالم أجمعالسالُم واألخو 
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 شرف بعد اللقاء بيان النجف األ
 ميبسم هللا الرحمن الرحي

بابا الكنيسة الكاثوليكية ( البابا فرنسيس)عظم صباح اليوم بالحبر األ( دام ظله) التقى سماحة السيد السيستاني
 .ورئيس دولة الفاتيكان

يمان باهلل نسانية في هذا العصر ودور اإللتحديات الكبيرة التي تواجهها اإلول اودار الحديث خالل اللقاء ح
 .تعالى وبرساالته وااللتزام بالقيم األخالقية السامية في التغلب عليها

ا يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر واالضطهاد الديني وتحدث سماحة السيد عمّ 
يات االساسية وغياب العدالة االجتماعية، وخصوص ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا والفكري وكبت الحر 

من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، وال سيما الشعب الفلسطيني في األراضي 
 .المحتلة

يرة في الحد من هذه المآسي، لى الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبإوأشار سماحته 
على تغليب جانب العقل  - وال سيما في القوى العظمى - وما هو المؤمل منها من حّث األطراف المعنّية

والحكمة ونبذ لغة الحرب، وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش 
نساني في آلف والتعايش السلمي والتضامن اإللتثبيت قيم الت بحرية وكرامة، كما أّكد على أهمية تضافر الجهود

 .على رعاية الحقوق واالحترام المتبادل بين أتباع مختلف االديان واالتجاهات الفكرية اكل المجتمعات، مبنيً 
اوز ونّوه سماحته بمكانة العراق وتاريخه المجيد وبمحامد شعبه الكريم بمختلف انتماءاته، وأبدى أمله بأن يتج

وأّكد اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسالم . محنته الراهنة في وقت غير بعيد
لى جانب من الدور الذي قامت به المرجعية الدينية في حمايتهم وسائر الذين إوبكامل حقوقهم الدستورية، وأشار 

سيما في المدة التي استولى فيها االرهابيون على مساحات  نالهم الظلم واألذى في حوادث السنين الماضية، وال
  .اجرامية يندى لها الجبين الً شاسعة في عدة محافظات عراقية، ومارسوا فيها أعما

وتمنى سماحته للحبر االعظم وأتباع الكنيسة الكاثوليكية ولعامة البشرية الخير والسعادة، وشكره على تجشمه 
 .ف للقيام بهذه الزيارةلى النجف األشر إعناء السفر 
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 اللقاء بني األديان يف أور 

 
في مطار الناصرية الدولي، 

قداسة البابا كان باستقبال 
المطرانان حبيب هرمز النوفلي، 
رئيس أساقفة البصرة والجنوب 

أثناسيوس فراس دردر للكلدان، و 
النائب البطريركي على البصرة 

، وسيادة محافظ والخليج العربي
وقّدم . الغني األسديذي قار عبد 

طفالن الورود لقداسة البابا، قبل 
 . ل بالسيارة إلى موقع أور االثري حيث تزين الطريق المؤدي إلى هذا الموقعأن ينتق

وبمرافقة المطران باسيليوس 
 ،يلدو، ومدير موقع أور األثري 

وقبل أن يبدأ اللقاء، تجّول الكرادلة 
في بيت النبي ورئيسا األساقفة 

عبق التاريخ يم ليّطلعوا على إبراه
 . الذي يحمله

وحضر اللقاء بين األديان 
األمين العام  ،السيد جواد الخوئي

لدار العلم لإلمام الخوئي في 
مام وخطيب الجامع الكبير في إالشيخ ماجد الحفيد  ،العراق، الشيخ بيشمام فاروق خليل ممثل الديانة االيزيدية

، رئيس الطائفة الصابئة المندائية ،الريش امه ستار جبار حلو ،في اللقاء ةالسليمانية ممثل المسلمين السنّ 
مام ا  و  ،وممثل الكاكائيين رجب عاصي كريم ،ممثل شيخ الزردشتيين السيد كامل امين سامينباإلضافة إلى 

مام الجامع ال، وخطيب مسجد الشيخ عباس الكبير في الناصرية الشيخ دمحم مهدي دمحم باقر الناصري  ي في سنّ وا 
السيد  ،ساتذة الحوزة العلمية في النجفأستاذين من شيوخ و باإلضافة إلى أ. الناصرية الشيخ ابراهيم عباس دمحم

الناطق الرسمي لدار ، الشيخ الدكتور عامر حسين طه: واثنين من شيوخ السنة ،بحر العلوم والسيد مضر الحلو
ومن الصابئة المندائيين في . عضو مجلس الرباط الُمحمدي ،والشيخ الدكتور دمحم نوري جاسم ،اإلفتاء العراقي

 .البصرة شارك في هذه الحدث الشيخ دمحم شاكر عبود
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 من البصرة ( مسلم)وحسن سالم ( مسيحي)شهادة الشابين داود آرا 
 

 قداسة األب االقدس، الضيوف الكرام، سيداتنا ساداتنا، 
 . 0220في هذه المدينة سنة داود آرا، مسيحي من البصرة، ُوِلدت  اسمي: داود
 . 0220اسمي حسن سالم، أنا مسلم من البصرة أيًضا، ُوِلدُت في هذه المدينة سنة : حسن
أن بدأنا ن، نزور الواحد اآلخر باستمرار منذ انحن صديق. الرابع ثانوي  الصفأنا وزميلي حسن في : داود

 . مًعا ناودرس لعبنا مًعاسنوات،  8الدراسة قبل 
 . بعمل خارج الدراسةعلى البدء العام الماضي نقود كي نسدد مصاريف الدراسة، فقد اتفقنا جة إلى الألننا بحا

استدنا مبلًغا  0202لذلك في سنة . الً طوي ايحتاج وقتً سألن ذلك  الً لم نرد أن ننتظر أحًدا يقدم لنا عم: حسن
 . المالبس البصرة لبيع وسط الً كي نستأجر مح (دوالر 2152)قدره مليوني دينار 

بدأنا و جعلنا سعداء هذا المشروع الصغير . وجاؤوا ليشتروا من عندنا ئناصدقاألقينا التشجيع من عائلتينا و 
 . وقاية من فايروس كورونالتوصيات ال وننتبهالدراسة،  فيال يؤثر  ونحن نعمل بشكلٍ . الدين تدريجًيا نسددُ 

وهو في مجال الفنون  وسائل االتصالأن أدرس في مجال  ة، فأنا أريددراستنا الجامعي نطمح أن نكمل: داود
 . الجميلة

نكون أن مًعا و  العملباإلمكان  أنُتظهر لكن قصتنا  ،على الرغم من أن داود وأنا من دينين مختلفين: حسن
 . أصدقاء
أن نريد هية بل ، ال نريد حرًبا وال عنًفا وال كرا نفسها الخبرة عيشون نرغب أن عدًدا أكبر من العراقيين ي: داود

 . أصدقاءكلهم ن و يكون العراقي
 .أجمع شكًرا أيها األب األقدس كثيًرا لدعوتنا كي نقدم هذه الخبرة ونصلي ألجلكم وألجل العراق والعالم

 . جميعنا صلِّ ألجل السالم في العراق كي يدوم العيش المشترك ونشكرك
 

 

 

 

 

 

 
 



47 

 ابئة المندائية هادة السيدة رفاه حسين باهر الهاللي من الصش
 

وأطلب ، ألقّدم شهادتي جئتُ . ، أمام زقورة أور وبيت النبي إبراهيمقداسة البابا، يشرفني أن أقف أمام حضرتكم
 . من قداستكم البركة، أن تبارك جميع العراقيين بالمصالحة

بقينا أفراًدا  .كثيرةاب سبألإلى بلدان شتى و وأقربائها  تهاو خأو  هاأوالد ةهجر عاشت ، أنا عراقية مندائية صابئية
 لطفلكن . لنهجر الوطننحن أيًضا جهزنا جوازات السفر . في أرضنا، يعيش فينا الخوف من المجهولمشتتين 
في . وكأننا عائلة واحدة، يساعدونا في العراق كّله ءأصدقالدينا  .نحبّهمنحن فهم يحّبونا و كان كبيًرا، جيراننا 
عائلة جيرانه المسلم حينما احترق  ئي اسمه ناجي، ضّحى بحياته لينقذمنداصابئي كان هناك رجل البصرة، 

تعاون وحكايات مشتركة، عشنا الحروب وامتزجت دماء الجميع على بسالم وبيننا  العراقيينكل  يعيش. بيتهم
 . نفسها التراب نفسه، وذقنا مرارة الحصار سويًة، ولنا الهوية

يين، لم يستثِن أحًدا، وسال مّنا جميًعا دًما بريًئا، واإلرهاب انتهك كرامتنا الظلم كل العراققداسة البابا، لقد طال 
 . أنها بال قيمةكلنا، زْد على ذلك إهمال بعض دول العالم لنا ووقوفها متفرجة على جراحنا، وتصنيف جوازنا 

ني انتصاًرا للفضيلة، وهي زيارتكم تع. زيارة قداستكم للعراق تعني أن إنسان الرافدين ال يزال محترًما، وذا قيمة
طوبى لصانعي السالم، طوبى لمن ينتزع الخوف من النفوس، . تكريم لنا كعراقيين، أعادت فينا إحساسنا بكرامتنا

 . ويزرع بذور المحبة

واحتراًما لهذا الشعار، ". نحن جميًعا إخوة " قداسة البابا، أنت زرعت اآلن بذور المحبة والفرح بشعار زيارتك 
" ولقدسية . أعلن أمامكم بأني باقية على أرض أجدادي وسأدفن قرب أبي، في تراب العراق، وهذا قراري  ها أنا

سنبقى (. إنَين بهدادي آهي)يشرفني أن تسمع قداستك هذا الشعار بلغة ماري يوحنا المعمدان " نحن جميًعا إخوة 
 . مديونين لقداستك بتشريفنا بهذه الزيارة المباركة
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 أستاذ جامعي من الناصرية  السيد علي زغير ثجيل شهادة
 

يشرفني ويسعدني جًدا أن أقف في حضرة ضيف العراق الكبير، قداسة البابا فرنسيس، على هذه األرض 
 . المقدسة، أرض أبينا إبراهيم، أرض أجدادنا الكلدانيين

إلى مدينة عمرها أكثر من  أفتخر بانتمائي. اسمي علي زغير ثجيل، أستاذ جامعي من مواليد مدينة أور
أور المزينة بتاريخها العريق . سنة والمذكورة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم وأغلب الكتب السماوية 1222

 . وآثارها العظيمة ومنجزاتها الكثيرة وأولها التعايش السلمي

ينة أور وفي بداية عاًما مضى إذ كنت أشجع اآلخرين على زيارة مد 25عن خبرتي خالل  الً سأتحدث أو 
خبرتي التقيُت باألب عماد البنا في كنيسة البصرة الكلدانية، الذي دعم الفكرة وكانت أول مجموعة حج مكونة 

ومنذ تولي سيادة المطران حبيب النوفلي، رئاسة أسقفية البصرة، استمر التعاون . شخًصا تزور أور 22من 
العمارة، إضافة إلى تشكيل منظمات محلية لهذا  –ميسان بشكل أوسع حيث شمل كنيسة أم االحزان بمحافظة 

 . الغرض

نقطة التحول كانت اللقاء مع الكردينال ساكو الذي حّث معاونيه والكهنة لمرافقة رحالت الحّج المنظمة إلى 
قامة القداديس والصلوات في هذه المدينة . مدينة أور كل هذه الجهود ساهمت بوصول رحالت حّج متعاقبة وا 

ويجدر أن نذكر بأن الكنيسة في العراق تعامل كل العراقيين على حد سواء بغض النظر عن . اريخيةالت
إذ كانت الكنيسة سّباقة في مساعدة المحتاجين . انتماءاتهم وقومياتهم، خاصة في االزمات التي تعرضنا لها

رسال المعونات بالتعاون مع منظمة كاريتاس العراق، فوصلت إلى الجبايش وا لفهود والشطرة والغراف باإلضافة وا 
 . إلى قضاء الناصرية

بقيادة المونسنيور ليبيريو  0222أتذكر عندما رافق سيادة المطران شليمون وردوني وفًدا من الفاتيكان عام 
بة اندرياتا الذي أقام قداًسا هناك، وكان متأثًرا ألن زيارته لمدينة أور االثرية تزامنت مع زيارة المسلمين بمناس

وال أنسى . االربعينية لإلمام الحسين في كربالء بأن حدًثا كهذا يبعث رسالة إلى العالم أجمع بأننا شعٌب واحد
دور أخوتنا الصابئة المندائيين السباقين في استقبال 

فأكدوا بذلك حضور الطيف العراقي . الحجاج والمشاركة
 . الذي يوحده اإليمان بهذه األرض المباركة

كر هللا الذي حقق حلمي بزيارة قداستكم ختاًما، أش
لمدينتي المحبوبة أور، وال أملك للتعبير عن مشاعري 

ونعدكم أن نستمر بالعمل والصالة . سوى هذه الدموع
للسالم واألمان واألخّوة والتعايش في مدينة العلم والعلماء، 

 . مدينة االيمان
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 كلمة قداسة البابا فرنسيس

 واُت األِعّزاء،أيُّها اإلْخَوُة واألخَ  

َوُهنا، َحْيُث عاَش أبونا . هذا الَمكاُن الُمباَرُك ُهَو َمكاُن اأُلُصوِل والَيناِبيع، ُهنا َبدَأ َعَمُل هللا َوُوِلَدت ِدياناُتنا
َوَنْحُن . ِرْحَلٍة َغيََّرْت التاريخ ُهنا َسِمَع ابراهيُم َدْعَوَة هللا، َوِمن ُهنا اْنَطَلَق في. ابراهيم، َيْبُدو َوَكأنَّنا َنُعوُد إلى َبْيِتنا

ْعَوِة َوِتْلَك الِرْحَلة في ِتْلَك (. 5، 25تك . را)اْنُظْر إلى الَسماِء وَأْحِص الُنُجوم : قاَل هللُا إلبراهيم. َثْمَرُة ِتْلَك الدَّ
والَمِسيِحييَن والُمْسِلمين، َمَع إخَوِتنا وأَخواِتنا ِمَن  والَيوم، َنْحُن الَيُهودَ . الُنُجوِم رَأى ابراهيُم َوْعَد َنْسِله، َلَقْد رآنا َنْحنُ 

ُم أبانا ابراهيم َوَنْعَمُل ِمْثَلهُ   .َنْنُظُر إلى الَسماِء َوَنِسيُر عَلى األْرض: الِدياناِت اأُلْخَرى، ُنَكرِّ

إنَّها ُتضيُء َأْحَلَك الليالي . ُجوَم َنْفَسهاُنشاِهُد السماَء َنْفَسها َبْعَد آالِف الِسنين، َوَنَرى النُ . َنْنُظُر إلى السماء. 2
َيْدعونا اإلَلُه العلّي، ِمن َفْوق، إلى َعَدِم االْنِفصاِل أَبًدا : َوِبَذِلك، ُتْعِطينا السماُء ِرساَلَة االِتحاد. ألنَّها ُتضيُء َمًعا

فإذا أَرْدنا أْن ُنحاِفَظ عَلى . َنْحَو أخينا الُمخَتِلِف َعنَّاهللُا الُمَتعالي ِمن َفْوق، َيْدَفُعنا . َعِن األِخ الُمقيِم إلى جاِنِبنا
َل َنَظَرنا َعِن الَسماء َنْحُن، َنْسَل ابراهيم َوُمَمثِلي الِدياناِت الُمْخَتِلَفة، َنْشُعُر َقْبَل ُكلِّ . األُخوَِّة َبْيَننا، ال ُيْمِكُننا أْن ُنَحوِّ

َجميُعنا في . أْن ُنساِعَد إخَوَتنا وأَخواِتنا ِلَيْرَفُعوا َنَظَرُهم َوَصالَتُهم إلى الَسماء: يَّةشيٍء أنَّنا َنْحِمُل َهِذِه الَمْسُؤولِ 
إذا أْبَعَد هللَا َعن . اإلنساُن َلْيَس ُكّليَّ الُقْدَرة، َوال َيْقِدُر أْن َيعيَش َوْحَده. حاَجٍة إلى َذِلك، ألنَّنا َوْحَدنا ال َنْكِفي أْنُفَسنا

َلِكنَّ َخْيراِت العاَلم، التي َتْجَعُل الَكثيِريَن َيْنَسْوَن هللَا واآلَخرين، . اْنَتَهى ِبِه اأَلْمُر إلى ِعباَدِة األُموِر األْرِضيَّة َحياِته،
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، َوَنْخُدُم هللَا ِلَنْخُرَج إنَّنا َنْرَفُع أْعُيَننا إلى السماِء ِلَنْرَتِفَع َفْوَق ُدْنيا اأَلباطيل. لْيَسْت هَي َسَبَب ِرْحَلِتنا عَلى األْرض
في عاَلِم . أْن َنْعُبَد هللا وأْن ُنِحبَّ القريب: هذا ُهَو الَتَديُُّن الَحقيقيّ . ِمن ُعُبوِديَِّة األنا، ألنَّ هللَا َيْدَفُعنا إلى الَمَحبَّة

ُم ُصوَرًة ُمَشوََّهًة عَ  وَن ِلَيْشَهُدوا ِلَصالِحه، الَيوم، الذي غاِلًبا ما َيْنَسى هللَا الَعِليَّ أو ُيَقدِّ ْنُه َتعالى، فإنَّ الُمْؤِمنيَن َمْدُعوُّ
َتُه بأْن َيُكونوا ُهم إْخَوًة فيما َبْيَنُهم   .َوْلُيَبيُِّنوا ُأُبوَّ

َتْجديٍف هَي أْن ِمن هذا الَمكاِن َيْنُبوِع اإليمان، ِمن أْرِض أبينا ابراهيم، ُنَؤكُِّد أنَّ هللَا َرحيٌم، وأنَّ َأْكَبَر إساَءٍة وَ 
َس اْسَمُه الُقُدوس ِبَكراِهَيِة إْخَوِتنا َبْل هِذِه ُكلُّها ِخياَنٌة : ال َيْصُدُر الَعداُء والَتَطرُُّف والُعْنُف ِمن َنْفٍس ُمَتَديَِّنة. ُنَدنِّ

ال . َبْل واِجٌب َعَلْينا إزاَلُة ُسوِء الَفْهم .َوَنْحُن الُمْؤِمنين، ال َنْقِدُر أْن َنْصُمَت ِعندما ُيسيُء اإلرهاُب إلى الِدين. ِلْلِدين
َيُه ُغُيوُم الَكراِهَية كاَنْت َكِثيَفًة، َفْوَق هذا الَبَلد، ُغُيوُم اإلْرهاِب والَحْرِب والُعْنِف ! َنْسَمْح ِلُنوِر الَسماِء أْن ُتَغطِّ

ة الَيِزيِدّيين الذيَن َبَكوا ِلَمْقَتِل . ةَوعاَنْت ِمْنها َجميُع الَجماعاِت الِعرِقيَِّة والدينيَّ . الُمْظِلَمة َأَودُّ أْن أْذُكَر ِبُصوَرٍة خاصَّ
ُعْنِف الَجَسِدّي الَكثيريَن ِمْنُهم، َوشاَهُدوا ُألوَف الِنساِء والَفَتياِت واألْطفاِل ُيْخَطُفوَن َوُيباُعوَن َكَعِبيد، َوَقْد ُأْخِضُعوا ِللْ 

َصّلي الَيْوَم ِمن أجِل الذيَن َتَحمَُّلوا هذِه اآلالم، والذيَن ما زالوا في ِعداِد الَمْفُقوِدين نُ . واالْرِتداِد الدينّي اإلجباري 
يَِّة الدينيَّة واالعِتراِف ِبها . والَمْخُطوِفين َحَتى َيُعوُدوا إلى ُبُيوِتِهم َقريًبا ميِر والُحرِّ يَِّة الضَّ َوُنَصّلي ِمن أجِل احِتراِم ُحرِّ

 .إنَّها ُحُقوٌق َأساِسيَّة، أَلنَّها َتْجَعُل اإلنساَن ُحر ا ِللَتَأمُِّل في السماِء التي ُخِلَق َلها: في ُكلِّ َمكان

ِعندما اْجتاَح 
اإلْرهاُب َشماَل هذا 
الَبَلِد الَحبيب، َدمََّر 
ِبَوْحِشيٍَّة ُجزًءا ِمن ُتراِثِه 
الدينّي الَثمين، ِبما في 
َة َذِلَك الَكناِئَس واأَلْدُيرَ 

َوُدوَر الِعباَدة ِلُمْخَتِلِف 
َوَلِكْن َحَتى . الَجماعات

في ِتْلَك اللَحظاِت 
الحاِلَكة، كاَنْت الُنُجوُم 

َبَنْوا ُأَفكُِّر في الَشباِب الُمْسِلمين الُمَتَطوِِّعين في الُموِصل، الذيَن ساَعُدوا في إعاَدِة َتْرميِم الَكناِئِس واأَلْدُيَرة، وَ . َتَتألَّق
ُموَن الَيْوَم َمًعا الَمساَصد ِجَد اقاٍت َأَخِويَّة عَلى أْنقاِض الَكراِهَية، وُأَفكُِّر في الَمسيحّييَن والُمْسِلميَن الذيَن ُيَرمِّ

اِج إلى هذِه الَمدينة. والَكناِئس َسِة َأْمرٌ . َكلََّمنا اأُلْستاُذ علي ثجيل َعن َعْوَدِة الُحجَّ : ُمِهمّ  الَحجُّ إلى األماِكِن الُمَقدَّ
َسة، والُمحاَفَظُة َعَلْيها، َضُروَرٌة . إنَّها َأْجَمُل َعالَمٍة ِلْلَحنيِن إلى الَسماِء َوَنْحُن عَلى األْرض ِلَذِلك ُحبُّ األماِكِن الُمَقدَّ

؛ 8. 1، 20تك . را)ى السماء ُوُجوِديَّة، ُمَتَذِكريَن أبانا ابراهيم، الذي أقاَم في أماِكَن ُمْخَتِلَفة َمذاِبَح هلِل ُمتَِّجَهًة إل
َسة، ِلُكلِّ واِحٍد ِمّنا، واَحَة َسالٍم َومكاَن ِلقاٍء (. 1، 00؛ 28، 22 ِلُيساِعْدنا أبونا ابراهيم أْن َنْجَعَل األماِكَن الُمَقدَّ

وُدنا ُهنا الَيْوم عَلى ُخطاه وْلَيُكْن ُوجُ (. 2، 20تك . را)َفُهَو، ِبأماَنِتِه هلل، صاَر َبَرَكًة ِلَجميِع الُشُعوب ! ِلْلَجميع
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هللُا ُيِحبُّ ُكلَّ أْبناِئِه : الّسماُء ال َتْتَعُب ِمَن األرض. َعالَمَة َبَرَكٍة َوَرجاٍء ِلْلِعراق، والَشْرِق األْوَسط، والعاَلِم أْجَمع
لَنَظِر إلى هذِه الُنُجوم، التي َنَظَرْت َوَرَأْت َوَنْحُن أيًضا، ال َنْتَعُب أَبًدا ِمَن الَنَظِر إلى السماء، َوِمَن ا. َوُكلَّ الُشُعوب

 .أبانا ابراهيم في َزَمِنه

َعُه ِلَيسيَر عَلى األْرض، . َنسيُر عَلى األْرض. 0 الَنَظُر إلى السماِء َلْم ُيْبِعْد َعْيَنْي ابراهيم َعِن األْرض، َبْل َشجَّ
َوَلِكْن، ُكلُّ َشيٍء َبدَأ ُهنا، ِمن ُهنا، َأْخَرَجُه هللُا . ِه، ُكلَّ َزماٍن َوَمكانوَأْن َيْشَرَع في ِرْحَلٍة، َشَمَلْت ِمن ِخالِل َنْسلِ 

كاَن َعَلْيِه أْن َيْتُرَك األْرَض والَبْيَت : كاَنْت َمسيَرُتُه َمسيَرَة ُخروج، َوفيها َتْضِحيات(. 1، 25تك . را" )ِمن ُأور"
في َمسيَرِتنا، : َيْحُدُث َشيٌء ُمشاِبٌه َلنا أيًضا. ه، صاَر أًبا ِلعاِئَلِة ُشعوٍب َكثيرةَوَلِكْن، بالَتَخلِّي َعن عاِئَلتِ . واألْقرباء

بَ  وَن أْن َنْتُرَك َرواِبَط َوَعالقاٍت ُتْغِلُق َعَلْينا في َمْجُموعاِتنا، َفَتْمَنُعنا ِمن أْن ُنَرحِّ ِبَمَحبَِّة هللِا  َنْحُن أيًضا َمْدُعوُّ
. َنَعم، َنحُن ِبحاَجٍة إلى أْن َنْخُرَج ِمن َأْنُفِسنا، ألنَّنا َنْحتاُج َبْعُضنا ِلَبْعض. َنَرى في اآلَخريَن إخَوةالالَمْحُدوَدة، وأْن 

َوَمَع َذِلك، (. Fratelli tutti ،58 رسالة بابوّية العامة،" )ال َأَحَد َيْخُلُص َوْحَدهُ "َلَقد َجَعَلْتنا الجاِئَحُة َنْفَهُم أنَّ 
: الً ، ُيْصِبُح عاجِ "ِلَيْنُج ُكلُّ واحٍد ِبَنْفِسهِ "والَمْبدُأ . داِئًما الَتْجِرَبة، ِلَنَضَع الَمسافاِت َبْيَننا َوَبْيَن اآلَخرين ُتعاِوُدنا

لَِّصنا في الَعواِصِف التي َنُمرُّ ِبها، َلْن ُتخَ (. 21نفس المرجع،  .را)، ِوَذِلَك َأْسوُأ ِمَن الجاِئَحة "الَجميُع ِضدَّ الَجميع"
َذِلَك َيزيُدنا ُبْعًدا َبْعُضنا َعن َبْعض، َوَيزيُدنا َغَضًبا . ُعْزَلُتنا، َوَلْن ُيَخلَِّصنا الِسباُق إلى الَتَسلُِّح َوِبناِء الُجْدران

ِمن َعَدِم الُمساواِة َتْغَرُق فيها  َوَلْن ُتَخلَِّصنا ِعباَدُة المال، التي ُتْغِلُقنا على َأْنُفِسنا َوُتْوِقُعنا في ُهَوٍة َعميَقةٍ . َوَكراِهَية
ُر الِذْهَن َوَيُشلُّ الَقَلب. الَبَشريَّة  .َوَلْن ُيَخلَِّصنا االْسِتهالُك الذي ُيَخدِّ
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الم. الَطريُق الذي ُتشيُر إلْيِه الَسماُء ِلنسيَر فيِه ُهَو َطريٌق آَخر ًة في . إنَُّه َطريُق السَّ َوَيْطُلُب ِمّنا، خاصَّ
راعاُت ُهنا في َشقاٍء . ة، أْن َنْجَتِهَد َمًعا باالِتجاِه َنْفِسهالعاِصفَ  َبْيَنما ُكلُّنا ُنعاني ِمَن الجاِئَحة، َوَبْيَنما َتَسبََّبْت الصِّ

ِة َفَقط ُقبوِل الَجميِع َلْن َيكوَن َسالٌم ِبدوِن ُمشاَرَكٍة وَ . َكثير، إنَُّه ِمن َغْيِر الالِئِق أْن َيْهَتمَّ َأَحٌد ِبُشُؤوِنِه الخاصَّ
َوَلْن َيكوَن َسالٌم ِبدوِن أْن َتُمدَّ . ِلْلَجميع، َوِبدوِن َعداَلٍة َتْضَمُن الُمساواَة واالْزِدهاَر ِلْلَجميع، َبْدًءا بالُمْسَتْضَعِفين

، ُجْزًءا "َنحنُ "م آَخُرون، َوَلْيُسوا َوَلْن َيكوَن َسالٌم ما ِزْلنا َنْعَتِبُر اآلَخريَن َأنَّهُ . الُشُعوُب َيَدها إلى الُشعوِب اأُلْخَرى 
 ِضدَّ الَبْعض ال َتزيُد إالّ  َوَلْن َيكوَن َسالٌم ما داَمْت الَتحاُلفاُت َتْنَشُأ ِضدَّ َأَحٍد ما، ألنَّ َتحاُلفاِت الَبْعضِ . ِمّنا

الُم لْيَس فيِه غاِلبوَن َوَمْغُلوبون، َبْل إْخَوٌة وَأَخوات، َيس. االْنِقسامات راِع إلى الَوْحَدة، َرْغَم ُسوِء السَّ يروَن ِمَن الصِّ
الَم ِلُكلِّ الَشْرِق األْوَسط، َوُأَفكُِّر ِبَشْكٍل خاّص في سوريا الُمجاِوَرة . الَتفاُهِم َوِجراِح الماضي ِلُنَصلِّ َوْلَنطُلْب هذا السَّ

 .الُمَعذََّبة

َسَيْضِربوَن "َتُقوُل ُنُبوَءٌة َقديَمٌة إنَّ الُشُعوَب . نا الَيْوَم ُمّتِحِديَن َمًعاكاَن أبونا ابراهيم َنبيَّ الَعلّي، َوُهَو الذي َيْجَمعُ 
َهِذِه النُُّبوَءُة َلْم َتَتَحقَّْق، َبْل الُسيوُف والِرماُح صاَرْت َصواريَخ (. 8، 0أش " )ُسُيوَفُهم ِسَكًكا َوِرماَحُهم َمناِجل

الم؟ بَأْن َنْعَمَل عَلى َفِمْن أيَن ُيْمِكُن أْن َيْبد. َوقناِبل َمْن كاَنْت َلُه الَشجاَعُة ِلَيْنُظَر . َيكوَن َلنا أْعداء أالَّ َأ َطريُق السَّ
َلُه َعُدوٌّ واِحٌد فقط، واِقٌف على باِب الَقْلِب َوَيْقَرُع ُيريُد . إلى الُنُجوم، َوَمن ُيْؤِمُن باهلل، َلْيَس َلُه أْعداٌء ُيقاِتُلُهم

َيْسَعى الَبْعُض ِلَيكوَن َلُهم أْعداء، َأْكَثَر ِمن َسْعِيِهم ِلَيكوَن َلُهم أْصِدقاء، َوَيْبَحُث َكثيروَن َعن . الَعداَوة ُهوَ : الُدُخول
أْن أنَّ َمْن َيْنُظُر إلى الُنُجوِم والُوُعود، َوَمن َيْتَبُع ُطُرَق هللا، ال ُيْمِكُن  إالّ . ة عَلى ِحساِب اآلَخرينَمصاِلِحِهم الخاصَّ 

َر أيَّ َشْكٍل ِمن أشكاِل الَهْيَمَنِة والظُّْلِم واالنِتهاك، َوال . َيكوَن َعُدو ا أَلَحد، َبْل ُهَو ِمن أجِل الَجميع وال ُيْمِكُن أْن ُيَبرِّ
 .ُيْمِكُن أْن َيْعَتِدَي عَلى َأَحد
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ُعنا أبونا ا براهيم، ُهو الذي َعَرَف أْن َيْرُجو على َغْيِر َرجاء أيُّها األْصِدقاُء األِعّزاء، َهْل ُكلُّ هذا ُمْمِكن؟ ُيَشجِّ
في ِعْبِر التاريخ، َكثيًرا ما َسَعْينا إلى َتْحقيِق أْهداٍف أْرِضيٍَّة فقط، َوساَر ُكلٌّ ِمّنا ِبُمْفَرِده، َلِكْن (. 28، 8روم )

َل أْنُفَسنا َنْحَو األْفَضل ْينا َنْحُن إْنساِنيََّة اليوم، َوَقْبَل ُكلِّ َشيء، َنحُن الُمْؤِمنيَن ِمن َعلَ . ِبَعْوِنِه َتعاَلى ُيْمِكُننا أْن ُنَبدِّ
َل َأَدواِت الَكراِهَيِة إلى َأَدواِت َسالم ة، . ُكلِّ األْديان، أْن ُنَحوِّ َعَلْينا َنحُن أْن َنُحثَّ الَمْسُؤوليَن َعِن الُشعوب، َوِبِشدَّ

ُلوا اْنِتشاَر اأَلْسِلَحِة  َعَلْينا َنْحُن أْن ُنْسِكَت ااِلتِّهاماِت الُمَتباَدلة، ِلَنْسَمَح . الُمَتزاِيِد ِبَتوزيِع الِغذاِء ِلْلَجميعَحَتى ُيَبدِّ
َكثيُروَن ُهْم الَمْحُروموَن ِمَن الُخْبِز والَدواِء والَتْعليِم : ِبَسماِع ُصراِخ الَمْظلوميَن والُمْبَعِديَن عَلى هذا الَكْوَكب

ٍة ! راَمةوالُحُقوِق والكَ  ْوَء عَلى الُمناَوراِت الَمْشُبوَهة التي َتُدوُر َحْوَل المال، وأْن َنْطُلَب ِبِشدَّ َعَلْينا َنْحُن أْن ُنَسلَِّط الضَّ
َرةَعَلْينا َنْحُن أْن َنْحُرَس َبْيَتنا الُمْشَتَرك ِمن . أْن ال َيْذَهَب الماُل داِئًما ِلَتْغِذَيِة َشْهَوِة الَبْعِض الجاِمَحة . َنوايانا الُمَدمِّ

ن، َعَلْينا َنْحُن أْن ُنَذكَِّر العاَلَم بأنَّ الَحياَة الَبَشريَّة قيَمُتها ِبما هي، ولْيَس ِبما َتْمِلك، وأنَّ َحياَة الَجنين ، وِكباِر السِّ
َسة، َوقي الً والُمهاِجرين، ِرجا َعَلْينا َنْحُن أْن ! َمُتها ِمْثُلها ِمْثُل َحياِة الَجميعَوِنساًء ِمن ُكلِّ َلْوٍن َوَقْوِميَّة، هَي داِئًما ُمَقدَّ

 .َنَتَحلَّى بالَشجاَعِة ِلَنْرَفَع أَْعُيَننا َوَنْنُظَر إلى الُنُجوم، ُنُجوِم الَوْعد، الُنُجوِم التي رَأْت أبانا ابراهيم

أماَمنا . َلْيِه أْن ُيواِجَه َمعاِرَك وأْحداًثا َغْيَر ُمَتَوقََّعةكاَن عَ : َلِكْن َلْم َتُكْن َسْهَلة. كاَنْت َمسيَرُة ابراهيم َبَرَكَة َسالم
ى َنْكَتِشَف َنْحُن أيًضا َطريٌق َوْعر، َوَنْحتاُج، ِمْثَل أبينا ابراهيم، أْن َنتَِّخَذ َخَطواٍت َمْلموَسة، وأْن َنِحجَّ َنْحَو اآلَخِر حتَ 

ْمت، والِقَصَص والِخبَراتَوْجَهُه، وأْن َنَتَباَدَل الِذْكَريات، والنَّظَ  أثََّرْت فيَّ َشهاَدُة الَسيَِّدين داود . راِت وَلَحظاِت الصَّ
. َمًعا َبَنْوا الُمْسَتْقَبل، واْكَتَشُفوا أنَُّهما إخَوة. َوَحَسن، َمسيحي َوُمْسِلم، َدَرُسوا َمًعا َوَعِمُلوا َمًعا َوَلْم ُتْحِبْطُهم االْخِتالفات

هذا ُهو الَطريق، خاَصًة ِلْلَشباِب الذيَن ال . ، َنْحتاُج َنْحُن أيًضا إلى أْن َنقوَم َمًعا ِبَشيٍء َجيٍِّد َوَعَمليّ ِلْلُمِضيِّ ُقُدًما
ُرورّي ! َيْسَتطيعوَن أْن َيَرْوا أْحالَمُهم َتَتَحطَُّم ِبَسَبِب ِصراعاِت الماضي ُرورّي َتْنِشَئُتُهم عَلى اأُلُخوَّة، ِمَن الضَّ ِمَن الضَّ

أَلنَُّكم َأْنُتم، أيُّها . وهذا أْمٌر عاِجٌل حق ا، ألنَُّه الُلقاُح اأَلْكَثُر َفَعاِليًَّة ِلُبُلوِغ َغٍد فيِه َسالم. َتْنِشَئُتُهم ِلْلَنَظِر إلى الُنُجوم
 !الَشباُب األِعّزاء، حاِضُرنا َوُمْسَتْقَبُلنا

َثْت الَسيَِّدة َرَفح َعن ِمثاِل ناجي الُبُطولّي، ِمن طاِئَفِة . الماضي َمَع اآلَخريَن َفَقط ُيْمِكُن أْن َتْلَتِئَم ِجراحُ  َتَحدَّ
َكْم ِمَن الناِس ُهنا، في َصْمِت العاَلِم . الصاِبَئِة الَمْنداِئيين، الذي َفَقَد َحياَتُه في ُمَحاَوَلٍة إلْنقاِذ عاِئَلِة جاِرِه الُمْسِلم

َثْت أيًضا لنا الَسيَِّدة َرَفح َعن ُمعاناِة الَحْرِب التي ال ُتْوَصف، والتي ! اأُلُخوَّة َوَعَدِم اهِتماِمه، َبَدُأوا ِرْحالتِ  َتَحدَّ
ُشْكًرا، َرَفح، عَلى ُمشاَرَكِتنا إراَدَتِك الراَسَخة . َأْجَبَرْت الَكثيريَن أْن َيْتُرُكوا ُبُيوَتُهم َوَوَطَنُهم َبْحًثا َعن ُمْسَتْقَبٍل أَلْبناِئِهم

وا إلى الِفرار. قاِء ُهنا في أْرِض آباِئكِلْلبَ  ي ا َيْسَتِحقُُّه . َكثيروَن َلْم َيْنَجُحوا واْضُطرُّ َأَتَمنَّى أْن َيِجُدوا َتْرحيًبا ِودِّ
 .أْشخاٌص ُضَعفاُء َوَجْرَحى

اهيم ِبزيارِة هللا، َوَوَهَبُه هللُا اْبًنا عَلى بالَتْحديد، ِمن ِخالِل ُحْسِن الِضياَفة، َوهَي ِسَمٌة ُمَميََّزة ِلَهِذِه الِبالد، َحِظَي ابر 
َنْحُن، اإلْخَوَة واأَلَخواِت ِمن ِدياناٍت ُمْخَتِلَفة، الَتَقْينا الَيْوَم ُهنا، في َبْيِتنا، (. 22-2، 28تك . را. )َغْيِر َتَوقٍُّع ِمْنهُ 

ُب ِبَجميِع أْبناِئها: َوُهوَ َوِمن ُهنا، َمًعا، ُنريُد أْن َنْلَتِزَم حَتى ُنَحقَِّق ُحْلَم هللا  . أْن ُتْصِبَح العاِئَلُة الَبَشريَّة ِمْضياَفًة ُتَرحِّ
ْذ َنْنُظُر َمًعا إلى الَسماِء َنْفِسها، َنسيُر ِبَسالٍم على األْرِض َنْفِسها  .وا 
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 صالة أبناء ابراهيم

َنَعْت َيداك، َنْحُن أْبناَء َوَبناِت ابراهيم الُمنَتِميَن إلى أيُّها اإلَلُه الَقدير، يا َخاِلَقنا ويا ُمِحبَّ الَبَشِر َوُكلِّ ما َص  
َتنا الَيُهوديَِّة والَمسيحيَِّة واإلْسالم، َمَع كاَفِة الُمْؤِمنيَن َوَجميِع أْصحاِب الَنوايا الَحَسَنة، َنْشُكُرَك ألّنَك أعَطيْ 

 .َرًكا في اإليمانابراهيم، ابَن هذِه األْرِض الَنِبيَلِة والَعِزيَزة، أًبا ُمشتَ 
ذَهَب إلى َنشُكُرَك ألنَُّه ِمثاُل الَرُجِل الُمؤِمن، الذي أطاَعَك حتى الِنهاَية، َفَتَرَك عاِئَلَتُه َوَقِبيَلَتُه َوَوَطَنُه ِلَكي يَ 

 .أرٍض ال َيْعِرُفها
َمُه لنا أبونا الُمْشَتَرك في الَشجاعِة، وا لَثباِت وُقَوِة الَنفس، والكَرِم َنْشُكُرَك أيًضا على الِمثاِل الذي َقدَّ

ياَفة  .والضِّ
إنَّنا ُندِرُك أنَّ . َنْشُكُرَك، ِبُصورٍة خاّصة، إليماِنِه الُبطولّي، الذي أْظَهَرُه باْسِتعداِدِه للَتْضِحَيِة ِبابِنِه طاَعًة أِلْمِرك

ُعوَبة، َلِكنَُّه َخَرَج ِمْنهُ  ُمْنَتِصًرا، ألنَُّه َوِثَق ِبَك دوَن َتَحُفظ، أنَت الَرِحيُم الذي  َذِلَك كاَن َلُه امِتحاًنا في غاَيِة الصُّ
 .َيْمَنُح دوًما ُفَرًصا ِلْلَبدِء ِمن َجديد

 .َنشُكُرَك ألنََّك أَفْضَت َبَرَكَتَك على أبينا إبراهيم َفَجَعْلَتُه َبَرَكًة ِلَجميِع الُشُعوب
َلَهنا، َنْسَأُلَك أ ا في َعَمِل الَخير، إيماًنا َيْفَتُح ُقُلوَبنا َلَك وِلُكلِّ يا ِإَلَه أبينا إبراهيَم واِ  ْن َتْمَنَحنا إيماًنا َقويًّا، جادًّ

 .إخَوِتنا وأَخواِتنا، ورجاًء ال َيخيب، قاِدًرا على أْن َيَرى أماَنَة ُوُعوِدَك في ُكلِّ َمكان
دين، واألراِمِل واأليتام، اْجَعْل ُكلَّ واِحٍد مّنا شاِهًدا على اهِتماِمَك َوُحبَِّك ِلْلجَ  ًة الالجئيَن والُمَشرَّ ميِع َوخاصَّ

 .والُفَقراِء والَمرضى
 .وَّةافَتْح ُقُلوَبنا ِلْلَمْغِفَرِة الُمَتباَدَلة، فُنْصِبَح َأَدواٍت ِلْلُمَصاَلَحِة، فَنْبِنَي ُمْجَتَمًعا أكثَر َعداَلًة وُأخُ 

ًة َضحايا الُعْنِف والُحروباقَبْل َجميَع الَموتى في داِر األَبديَّة،  الِم والُنور، َوخاصَّ  .داِر السَّ
ُلطاِت الَمَدنيََّة في الَبْحِث عِن الَمْخُطوفيَن والُعثوِر َعَلْيِهم، وفي ِحماَيِة الِنساِء واألطفاِل ِبُصوَرةٍ   اْعُضِد السُّ

ة  .خاصَّ
 .ْبَتُه، ِبُجوِدَك َوَصالِحَك، لنا َجميًعاساِعْدنا أْن َنْعَتِنَي باألْرض، َبْيِتنا الُمْشَترِك الذي َوهَ 

وا إلى ُمغاَدَرِة بُيوِتهِ  ْدنا في إعاَدِة ِبناِء هذِه الِبالد، وامَنْحَنا الُقوََّة الالِزَمَة لُمساَعَدِة الذيَن اْضَطرُّ م أيِّ
 .آمين. ُمْزَدِهَرةوأراِضيِهم، ِلْلَعْوَدِة بأماٍن َوَكراَمة، لَبْدِء َحياٍة َجِديَدٍة ُمْطَمِئنٍَّة و 
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 بغدادب الكلدانيةيوسف  ماركاتدرائّية القداس يف 

 
في عصر يوم السبت، توّجه قداسة البابا إلى كاتدرائية مار يوسف الكلدانية في الكرادة حيث احتفل بالقداس 

 . وهي أول مرة يحتفل حبر أعظم بقداس مختلف عن الطقس الالتينيالكلداني 

دمحم الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، فؤاد دمحم برهم صالح، . الجمهورية دحضر القداس فخامة رئيس 
عالء معن، أمين حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة واآلثار، السيد عمار الحكيم، . وزير الخارجية، دحسين، 

 . بغداد، القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء األعلى، باإلضافة إلى مجموعة من السفراء

وبعد الموعظة ُتليت طلبات باللغات العربية والسورث والكردية والتركمانية 
واإلنكليزية، ورافقت القداس أصواُت جوق كنيسة كوخي بقيادة األب أمير كّمو مع 

وفي نهاية . أعضاء من الفرقة السمفونية العراقية ومن بينهم عازفين مسلمين
لمة شكر لقداسة البابا فرنسيس، وقّدم القّداس، قّدم البطريرك لويس روفائيل ساكو ك

وذخيرة ( من القرن األول)له هدية وهي صليب مشرقي يحمل تراب كنيسة كوخي 
استشهدت عام )لأخت الشهيدة سيسيل من راهبات بنات قلب يسوع االقدس 

 .، والصليب من صنع الفّنان الشّماس اإلنجيلي بّسام صبري (0220

وعمل المطران روبرت 
يس، المنّسق سعيد جرج

الليتورجي للزيارة، على 
تدريب خّدام المذبح تحت 

ويدو گإشراف المونسنيور 
ماريني، المسؤول عن 
المراسيم الليترجية لقداسة 
البابا، باإلضافة إلى تنظيم 
تشريفات الكاتدرائية مع 

مجموعة اآلنسة منال أفهم و 
 . من شباب أبرشية بغداد
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 هتها البطريركية الكلدانية للمشاركة في القّداس نموذج من بطاقة الدعوة التي وج

 الذي احتفل به قداسة البابا في كاتدرائية مار يوسف الكلدانية ببغداد
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 عظة قداسة البابا فرنسيس 
 

ُتكلُِّمنا َكِلَمُة هللِا اليوَم على 
هادِة والوعودِ    .الِحكمِة والشَّ

في وَنَمْت  الِحكَمةُ  َظَهَرْت 
هذِه األرِض ُمْنُذ أْقَدِم 
الُعُصور، والَبْحُث َعْنها َفَتَن 

َوَمَع َذِلك، في . اإلنساَن دائًما
َكثيٍر ِمَن األحيان، َمْن َكُثَرْت 
إمكاناُتُه هو الذي زاَد َكْسُبُه 

وهذا أمٌر ال ُيْمِكُن . ًبا َوصاَر ُمَهمًَّشاللَمعاِرف، َوزاَدْت ُفَرُص الحياِة أماَمُه، أّما الذي َقلَّْت إمكاناُتُه َفَقد ُتِرَك جانِ 
َلِكْن ُيفاِجُئنا ِسْفُر الِحْكَمِة وَيْعِكُس ِوْجَهَة الَنَظر، . الُقبوُل ِبِه، َمع أنَّ َعَدَم الُمساواِة هذِه َقد اتََّسَعْت اليوَم َوزاَدْت 

غيَر أْهُل الرَّحَمة : "َفَيُقول في َنَظِر العاَلم، َمْن َلَدْيِه (. 1، 1حك " ) فِبَقوٍَّة ُيفَحُصون  َأّما َأْرباُب الُقوَّةِ . ِإنَّ الصَّ
وأمَّا في َنَظِر هللِا َفصاِحُب الُقوَِّة َيْخَضُع الْمِتحاٍن صاِرم، . الَقليُل ُينَبُذ َوُيَهمَّش، َوَمْن َلَدْيِه الَكثيُر َفُهو الُمَميَّز

 .واآلِخرون ُهُم الُمَميَّزون لَدى هللا

َصة، هذا االنقالَب في اإلنجيل، وليَس في أيَِّة َلْحَظة، َوَلِكْن ُمْنُذ الِبداية، في أّوِل ُيَكمِّ  ُل يسوع، الِحْكَمُة الُمَشخَّ
ُبون : االنِقالُب كاِمل. ِخطاٍب َلُه، في الَتطويبات كيَف ُيْمِكُن أْن . قاَل إنَّ الُفَقراَء والباكيَن والُمْضَطَهديَن ُهُم الُمَطوَّ

ُبون  يكونَ  َلُه قيَمة َمْن َيْمِلك، َوَمْن َيْقِدر، ! َذِلك؟ في َنَظِر العاَلم، األْغِنياُء واأَلقِوياُء وَأصحاُب الُشْهَرِة ُهُم الُمَطوَّ
وح. ليَس َكَذِلَك في َنَظِر هللا! َوَمْن كاَن ُمْعَتَبًرا ليَس الذي  .في َنَظِر هللا ليَس الَكبيُر َمْن َيْمِلك، َبْل الَفقيُر في الرُّ

ُهنا، . أخاهَيْقِدُر أْن َيْفِرَض ُكلَّ شيٍء على َغْيِره، َبْل الَوديُع َمَع الَجميع، ليَس َمن َتْهِتُف َلُه الُجموع، َبْل َمْن َيْرَحُم 
خاِطُر بَأْن أَدَع أُ  ، ماذا َأْكَسُب ِمْن َذِلك؟ أالإْن ُكْنُت أَعيُش َكما َيْطُلُب يسوع: ُيْمِكُن أْن ُيراِوَدنا َشكٌّ َوُسؤال

اآلَخِريَن َيُدوُسوَنني َتْحَت أْقداِمِهم؟ َعْرُض يسوع َهْل ُهَو ُمناِسب؟ أم خاِسر؟ َعْرُض يسوع ليَس خاِسًرا، َلِكنَُّه 
 .َحكيم

فإنَّها في  َعْرُض يسوع َحكيم، ألنَّ الَمَحبََّة التي هَي َقْلُب الَتطويبات، حَتى َلو َبَدْت َضِعيَفًة في َنَظِر العاَلم،
ليِب أنَُّه أقَوى ِمَن الَخطيئة، َوفي الَقْبِر َهَزَم الَمْوت. الواِقِع َتْنَتِصر إنَّها الَمَحبَُّة َنْفُسها التي . َبيََّن يسوُع على الصَّ

! في الُقروِن الماضَيةَجَعَلْت الُشَهداَء َيْنَتِصروَن في الِمْحَنة، َوَكم كانوا َكثيِريَن في الَقْرِن الماضي، أْكَثَر ِمْنُهم 
ُتنا، َوُقوَُّة إخَوٍة َكثيِريَن لنا وأَخوات، عاَنْوا ُهنا أيًضا ِمَن األحكاِم الُمْسَبَقِة واإلساءاِت وَ  ُسوِء الُمعاَمَلِة الَمَحبَُّة هي ُقوَّ

يُله، الَمَحبَُّة َتْبَقى، َكما قاَل لنا الَرُسول َوَبْيَنما َتُزوُل ُقوَُّة العاَلِم َوَمْجُدُه َوأباطِ . واالْضِطهادات، ِمْن أجِل اسِم يسوع
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الَعْيُش ِبَحَسِب الَتطويبات هو بالتالي أْن َنْجَعَل الَزَمنيَّ العاِبَر (. 8، 22قور  2" ) ال َتْسُقُط َأَبًدا "الَمَحّبُة : بولس
ماَء إلى األرض. أَبِدًيا  .وأْن ُنْنِزَل السَّ

ما . ؟ ال َيْقَتضي ِمنَّا األْمُر أْن َنقوَم بأشياَء َغْيِر عاِديَّة، أو بأعماٍل َتُفوُق ُقُدراِتناَوَلِكن َكْيَف َنعيُش الَتطويبات
ُطوَبى ِلَمْن َيعيُش ِبَوداَعة، َوِلَمْن ُيماِرُس الَرْحَمَة أْيَنما كان، َوِلَمْن َيْحَتِفُظ . ُيْطَلُب ِمنَّا هو َشهاَدُة َحياِتنا الَيوِميَّة

ِبيَن ليَس ِمن الَضرورّي أْن َنكوَن أبطا. َحْيُثما كان َبَقْلٍب َنقيٍّ  َبْيَن الحيِن واآلَخر، َبْل أْن  الً حَتى َنكوَن ِمن الُمَطوَّ
 ليَس بالُسلطاِن أو بالُقوَّة، َبلْ : َهَكذا ُيَغيَُّر العاَلم. الَشهاَدُة هي الَطريَقُة ِلَتْجسيِد ِحْكَمِة يسوع. َنكوَن ُشُهوًدا ُكلَّ يوم

ُكلُّ َشيٍء َيْكُمُن في الَشهاَدِة ِلَمَحبَِّة . عاَش حَتى الِنهاية ما قاَلُه ُمْنُذ الِبداية: ألنَّ هذا َما َفَعَلُه يسوع. بالَتطويبات
 .َكْيَف َوَصَفهاِلَنَر . يسوع، ِتْلَك الَمَحبَِّة َنْفِسها التي َوَصَفها الِقّديُس بولس ِبُصوَرٍة َبليَغة، في الِقراَءِة الثانَيِة اليوم

َفة(. 8آية " ) الَمَحبَُّة َتْصِبر " الً قاَل بولس أوَ  َتْبُدو الَمَحبَُّة ُمراِدَفًة ِللَصالِح والَكَرِم وأعماِل . لْم َنَتَوقَّْع هذِه الصِّ
َمة، في الِكتاِب الُمَقدَّس، في َوَرَدْت هذِه الَكلِ . وَمَع َذِلك، قاَل بولس إنَّ الَمَحبََّة هي َقْبَل ُكلِّ َشيٍء صاِبرة. الَخْير

َظلَّ اإلنساُن ِعْبَر التاريِخ َيُخوُن الَعْهَد َمَع هللا، َوَيَقُع في َخطاياه الُمْعتاَدة، وهللا، َلْم َيتَعْب . الَكالِم على َصْبِر هللا
َفُة  .وَلْم َيْتُرْك الَشْعب، َبْل َبِقَي أميًنا ُكلَّ َمرَّة، َوَغَفَر، َوَبدَأ ِمن َجديد ْبُر والَبْدُء ِمن َجديد في ُكلِّ َمرٍَّة ُهَو الصِّ الصَّ

ى وال َتيَأُس، َبْل َتْبقَ . وال َتْحَزُن َبْل َتْفَرح. األوَلى ِللَمَحبَّة، ألنَّ الَمَحبََّة ال َتْغَضب، َبْل َتْنَطِلُق داِئًما ِمن َجديد
رِّ ال َتْسَتْسِلم، وال َتْرَضخ. َقةَخال َمن ُيِحبّْ ال َيْنَغِلْق عَلى َنْفِسِه ِعندما َتُسوُء األُمور، َبْل ُيجيُب على . وأماَم الشَّ

ليِب الُمْنَتِصَرة ُر ِحْكَمَة الصَّ رِّ بالَخْير، َوَيَتَذكَّ ليَس انهزامي ا، وال َيْخَضُع ِللَحْتِميَّة، وال : إنَّ الشاِهَد هلِل َيْفَعُل هذا. الشَّ
ٌس على الَمَحبَِّة التي َيعيُش َتْحَت َرْحَمِة الظُ  َتْعِذُر ُكلَّ َشيء  "ُروف والَغريَزِة والَلْحَظة، َبْل َيْرُجو دائًما، ألنَُّه ُمَؤسَّ

ُق ُكلَّ َشيء َوَتْرُجو ُكلَّ َشيء َوَتَتَحمَُّل ُكلَّ َشيء  (.1آية " ) َوُتَصدِّ

: ُيْمِكُن أْن َنْسأَل َأْنُفَسنا
وأنا، َكْيَف َأَتَصرَُّف أماَم 

ْعَبة؟ أماَم ا لَمواِقِف الصَّ
الَشداِئِد ُتراِوُدنا داِئًما 

الَتْجِرَبُة األوَلى . َتْجِرَبتان
َنْهُرُب، َوَنْتُرُك : هَي الُهُروب

ُكلَّ َشيء، وال ُنريُد أْن 
. َنْعِرَف َشْيًئا َبْعَد اآلن

ِعْنَد االرتباك، َهَرَب : َث ِللتالميِذ في الُجْسمانيَّةهذا َما َحدَ . والَتْجِرَبُة الثانية، هَي اللُجوُء إلى الَغَضِب والُقوَّة
َكْيَف َذِلك؟ ِبُقوَِّة . أمَّا يسوع َفَقد غيََّر التاريخ. َلِكْن ال الَهَرُب وال الَسْيُف أفاَد َشْيًئا. الَكثيرون، وَأَخَذ ُبطرُس الَسْيف

اِبَرة ون إلى هذ. الَمَحبَِّة الُمَتواِضَعة، َوِبَشهاَدِتِه الصَّ ُم هللُا ُوُعوَده. ا َنحُن َمْدُعوُّ   .َهَكذا ُيَتمِّ

َدْت في الَتطويبات َتْطُلُب الَشهادة، َوَتِعُد بالُمكافأة، التي َتَتَضمَُّنها الُوُعوُد . الُوعود إنَّ ِحْكَمَة يسوَع التي َتَجسَّ
عاَش ِبَحَسِبها كاَن َلُه َمَلُكوُت السماوات، أو َسُيَعزَّى، أو  َفَمن: َنَرى في الواِقِع أنَّ ُكلَّ َتطويَبٍة َيْتَبُعها َوْعد. اإللهّية
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َلِكن َكْيَف . ُوُعوُد هللِا َتْضَمُن َفَرًحا ال َمثيَل َله، وال ُتَخيُِّب اآلمال(. 20 - 2، 5متى . را... )ُيْشَبع، أو َسَيَرى هللا
َب هللُا الذيَن يسيروَن حتَ . َتِتّم؟ ِمن ِخالِل َضْعِفنا هذا ُهَو الَطريق، وال . ى الِنهاية في َطريِق َفْقِرِهم الداخليّ َطوَّ
نِّ . ِلَنْنُظْر إلى أبينا ابراهيم. ُيْوَجُد َطريٌق آَخُر َغْيُره َوَعَدُه هللُا ِبَنْسٍل َكبير، َلِكنَُّه ُهَو َوسارة كانا ُمَتَقِدَمْيِن في السِّ

. وفي َصْبِرِهما َوِثَقِتِهما باهلل، َصَنَع َلُهما ُأموًرا َعظيمة، وأْعطاُهما ابًناَوفي َشْيُخوَخِتِهما َتْحِديًدا، . َودوَن أبناء
ُر الَشْعَب ِمَن الُعُبوِديَّة، َوِلهذا َطَلَب ِمْنُه أْن ُيَكلَِّم ِفرَعْون : َوْلَنْنُظْر إلى موسى فَلَفَت موَسى . َوَعَدُه هللُا أنَُّه َسُيَحرِّ
ُم الَوْعَد ِمن ِخالِل َكالِمه. يُل الِلسانَنَظَر هللِا إلى أنَُّه َثق َوْلَنْنُظْر إلى َسيَِّدِتنا َمْرَيَم الَعْذراء، . َوَمَع َذِلَك فإنَّ هللَا َسُيَتمِّ

ّب، ويسوُع َلَقْد َأْنَكَر الرَّ : َوْلَنْنُظْر إلى ُبطرس. ِبَحَسِب الَشريَعِة ال َتْسَتطيُع أْن يكوَن لها ابٌن، وهللا َدعاها لتكوَن ُأم ا
إخَوتي وأَخواتي األِعّزاء، في َبْعِض األحياِن َنْسَتطيُع أْن َنْشُعَر بأنَّنا ال َنْقِدُر أْن َنْعَمَل . َدعاُه ُهَو لُيَثبَِّت إخَوَته

ْق َذِلك، ألنَّ هللَا ُيريُد أْن َيْصَنَع الَعجاِئَب بالَتْحديِد ِمن ِخال. َشْيًئا، وال فاِئَدَة لنا  .ِل َضْعِفناال ُنَصدِّ

. ، حَتى َنْفَهَم أنَّنا ُطوباويُّون حًقا َمَعهُ "ُطوبى"إنَّه ُيِحبُّ أْن َيْعَمَل َذِلك، َوَقْد قاَل لنا في هذا المساِء َثماِني مرَّاٍت 
ما َيْسُلَبُه العاَلُم ِمن ا . ويُّون َمَع يسوع، َنحُن ُطوبا: َنْنَسى َكثيًرا، َلِكْن َيِجُب أالّ بالَطْبع، َنحُن ُمَعرَُّضوَن ِللِمَحن، َوَنَقُع 

ُم الرَّبُّ ُوعوَدُه لنا اِبِر الذي ِبِه ُيَتمِّ ُأختي الَعزيزة، وَأخي الَعزيز، ُرَبما َتْنُظُر إلى . ال ُيقاَرُن بالُحبِّ الَحنوِن والصَّ
ُضكَ َيَدْيَك َفَتراها فاِرغة، َوُرَبما َيَتَسرَُّب إلى َقْلِبَك َعَدُم الِثَقة، َوال تَ  إذا كاَن األْمُر َكَذِلك، َفال . ْشُعُر بأنَّ الحياَة ُتَعوِّ

َوَعَدَك الرَّبُّ أنَّ اْسَمَك . الَتطويباُت هَي لَك، لَك أنَت الَحزيُن والجاِئُع والَعْطشاُن ِللَعدالة، والُمْضَطَهد: َتَخْف 
م َوِمن أجِلُكم، ألنَّه ُهنا، َحْيُث َنَشَأْت الِحْكَمُة في الَقديم، واليوَم أنا َأْشُكُرُه َمَعكُ ! َمْكُتوٌب في َقْلِبِه في الَسماوات

َهؤالِء . َظَهَر في هذِه األْوقات ُشُهوٌد َكثيرون، غاِلًبا َما َتَتَجاَهُلُهم األْخباُر واإلعالم، َوَلِكنَُّهم أِعّزاُء في َعْيَنْي هللا
المالُشهوُد الذيَن َيعيشوَن الَتطويبات، ُهم أعواُن هللاِ   . ُيساِعدوَنُه في َتْحقيِق َوْعِدِه بالسَّ
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  شكر للبطريرك ساكوكلمة 
 

  صاحب القداسة،

تعجُز كلماتي عن التعبير عن مدى 
فرحي وشكري، وفرح العراقيين وشكرهم على 

أنها تأتي  ازيارتكم الشجاعة هذه، خصوًص 
في ظروف استثنائية بسبب الصراعات 

بلدان  بلداننا مع سائر شهاالتي تعيواالزمات 
وجودكم في وسطنا، كحاٍج يصلي  .العالم

 اانسانية وأخّوة وتضامنً  أكثرمن أجل عالِم 
  .رجاَءناَيشحن  اوسالمً 

نشكر الرب على نعمة الكاريزما الذي 
نكم إ. تحملونه، وتوظفونه من أجل الجميع

تنادون من دون كلل لرفع الحواجز بين 
سوا أعداء بعضهم البشر ألنهم إخوة، ولي

إخوة  هم جميًعا ولكن مختلفون لبعض، 
بوركتم . كبيرةوأخوات لعائلة بشرية واحدة 
روحية العيش  وأنتم تشددون على تعزيز

كل هذا في سبيل تحقيق الكرامة . ا في بناء السالم المستدامشاعة ثقافة االنفتاح والمضي قدمً ا  المشترك، و 
 اء في وثيقة االخوة البشرية التي وقعتموها مع شيخ االزهر والتي تمثل منعطفً والعدالة والمساواة للجميع، كما جا

وتصّب . قيم العيش المشترك ضمن احترام التنوع والتعدديةتعزيز و ، اإلسالمية –في العالقات المسيحية  امهمً 
رؤية طموحة التي تعرضون فيها "  خوةإلكّل ا " Fratelli Tuttiرسالتكم الجامعة  االمنحى ايًض في هذا 

   .أفضل وشجاعة لمستقبل

بالبيت المشترك،  واحدة، وتعتنين تعتبر كل االطراف نفسها من عائلة أ القداسة، ينبغيصاحب  أجل يا
من األزمات الخانقة كجائحة كورونا، والفقر والهجرة والتطرف واالرهاب ومشاكل  وتساعد للخروجوتتضامن 

 .تمن صحوة روحّية واخالقّية لنخرج من كل هذه التحديا ال بدّ لتحقيق هذا المشروع الحيوي، . البيئة

إن هذه الهوية المشتركة بين كل البشر، ال تهدد الهويات الدينية والقومية المتنوعة، وال ، صاحب القداسة
والشباب على عالقات تدريب االطفال  واإلرهاب، عبرتطمس الخصوصيات، بل ُتثريها وتخلصها من التطرف 
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والسالم، التسامح والمحبة والخير االنفتاح واالستقبال والحوار والتفاهم المتبادل وممارسة موسة في يومية مل
 .مبدعين ومؤثرين في محيطهم االتنشئة سوف يغدون اشخاًص  بفضل هذه .الحياة والبيئة واحترام

الوطنية،  لمصالحةليم، لاألتخطي الماضي  العراقيين علىن تشجع أشأنها  من زيارتكمإن ، صاحب القداسة
اخوة متنوعون ومواطنو  ألنهمساطة بب، جل النمو والسالم واالستقرارأوبلسمة الجراح، والتالحم والتعاون من 

 .   ارض ابراهيم، العراق بيتهم جميعً أ

الفرصة للحج الى جذورنا االولى واالرتداد، والتمسك بهويتنا  -وبالنسبة لنا نحن المسيحيين إنها الزيارة 
إنه وقت الثبات واالمانة على خطى ابراهيم أبينا بمحبته وامانته وصبره ومار توما رسول . راقية والمسيحيةالع

 زيارتكم وكلماتكم تمرلذلك ال ينبغي أن ندع (. 08: 02يوحنا )وبسجوده واندفاعه "  ربي والهي" : يمانهإبالدنا ب
 . بلدنافينا وفي كنائسنا و  ان تترك اثرً أمرور الكرام، من دون 

دعوة ورسالة، ال يمكن  ولناالهٌي، أو للهجرة، إنما هو تدبيٌر  اوجودنا كمسيحيين في العراق والشرق، ليس ِجزافً 
ن نفهم الواقع الجديد، ونعيد تنظيم األمور، بحكمة لجعل الحياة أعلينا  كرعاة يتحتم. التخلي عنهما رغم الصعاب

ن نستقي الماء من أبأصالتنا المشرقية، اي  مع التمسكنعيشه، المسيحية تتالءم مع متطلبات الحاضر الذي 
أّن البشارة هي تؤكدون حيث "  االرتداد الراعوي  "الينبوع وليس من الساقية، مستندين الى رسالتكم العامة عن 

ق كل هذه النوايا التي قمعكم نصلي في هذا القداس من أجل ان تتح .ن يقودنا ويحّركناأالمعيار الذي يجب 
 .ذكرُتها

إن . في المقدمة فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ...عداد هذه الزيارةإ ا لكل من ساهم في شكرً 
 .اشكرً . حضورهما بيننا عالمة تضامن وحرص لضمان وحدة بلدنا وارثه وحضارته
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 اليوم الثالث 

 (0202آذار  1)
 

 االستقبال يف مطار أربيل الدولي 

 

 

 

 

 

 

ث من الزيارة، وصلت طائرة قداسة البابا فرنسيس إلى مطار أربيل الدولي، وكان باستقباله في اليوم الثال
برشية حدياب أسقف أسيادة المطرانين بّشار مّتي وردة رئيس أساقفة إيبارشية أربيل الكلدانية ونثنائيل نزار عجم 

دستان السيد نيجرفان برزاني ورئيس ، ليلتقي قداسته برئيس أقليم كر وسائر أقليم كوردستان للسريان الكاثوليك
وعند مدخل صالة الشرف في المطار، تجمع عدد من األطفال والشباب . وزراء اإلقليم السيد مسرور البرزاني

مّرحبين بوصول البابا وهم يحملون أغصان الزيتون واألعالم العراقية والفاتيكانية ويرّتلون باإليطالية والعربية 
 . حهم بزيارة الحبر األعظموالسورث معّبرين عن فر 

وفي الصالة الرئاسية داخل المطار، جرى لقاء قصير مع ممثلي حكومة األقليم، ليلتقي قداسته بعد ذلك مع 
وعند ختام . وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني( 0221-0225)السيد مسعود برزاني، رئيس األقليم السابق 

 . لوفد البابوي إلى الطائرة المروحية التي أقلته إلى الموصلاللقاء توّجه البابا مع عدد محدود من ا

 

 

 

 

 

 



63 

 صالة البابا فرنسيس من أجل ضحايا احلرب، حوش البيعة باملوصل 

 

في مقّر قيادة عمليات نينوى، 
حّطت الطائرة المروحية الخاّصة 
بقداسة البابا ليستقبله المطران 
ميخائيل نجيب، رئيس أساقفة 

لزيبار للكلدان، الموصل وعقرة وا
وسيادة محافظ نينوى نجم عبد هللا 
الجبوري، والسيد قائد عمليات 

اللواء الركن إسماعيل شهاب نينوى 
، وُقّدمت الورود من طفٍل المحالوي 

وطفلة يرتديان أزياًء من تراث 
واطنو وفي طريق مرور موكب قداسته وصواًل إلى حوش البيعة، تجمهر م. كرمليس، ترحيًبا بوصول قداسته

الموصل وهم يحملون أعالًما عراقية وفاتيكانية باإلضافة إلى طالب المدارس وهم يغنون ويهتفون معّبرين عن 
 . ترحيب الموصل الحدباء بالزائر الكريم
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 ترحيب المطران ميخائيل نجيب
 

 قداسة الحبر االعظم البابا فرنسيس 
 بالنيابة عن أهل الموصل والحضور الكرام 

 ومقامه وعنوانه المحترمين كٌل باسمه 

يشرفني في هذا الصباح 
المبارك أن أرّحب بقداستكم في 
أرض األنبياء، بالد ما بين 
النهرين، المهد المشترك 
للحضارات والمعتقدات القديمة 

شكًرا لوجود . والديانات االبراهيمية
قداستكم معنا، رسول سالٍم وصوت 

 .صارخ يوقظ الضمائر النائمة

م النبي يونان بهداية باألمس قا 
اليوم نريد صوًتا . أهل نينوى ونجوا

نبوًيا لمساندة هذا الشعب المتألم 
الذي يعاني من عبء العنف 

 .والظلم والالعدالة االجتماعية

اليوم نشاهد البذور اليانعة تتفتح يوًما بعد يوم في ربوع نينوى، من خالل الشباب وأصحاب النوايا الحسنة 
ونساًء في  الً رجا. ال لأصولية، ال للطائفية، وال للفساد: كلنا نقول مًعا وبصوٍت واحد. الظلملمحاربة الفقر و 

الموصل وربوع نينوى، يبنون جسوًرا بين البشر بال كلٍل وال ملل، ويهدمون األسوار بين األديان لتحقيق المحبة 
رادٍة . رات، إخوة في البشريةنحن أبناء الكنائس والمساجد والحسينيات والمزا. واإلخوة اإلنسانية بقلٍب واحد وا 

نطلب أن تصلوا من أجل شعب العراق . واحدة، يًدا بيد، نعبر لقداستكم عن وحدتنا من خالل التنوع والتكامل
الجريح والشرق األوسط وجميع البلدان الفقيرة والممزقة عبر العالم، أن يقفوا شامخين ويسيروا نحو األمام عازمين 

 . م االجتماعي والكرامة اإلنسانية واالزدهارلتحقيق السال

 . ونقول شكًرا لوجودكم بيننا. الجليل، أشكر قداستكم على تحقيق حلمنا هذا مالحبر األعظأيها 

 .بشينا وشالما
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 ي قتيبة آغا، مسلم سنّ شهادة السيد 
 رئيس مجلس أسر وعوائل الموصل االجتماعي الثقافي 

 
 ،ميبسم هللا الرحمن الرحي

 اسة الحبر األعظم البابا فرنسيس، قد
 السادة الحضور الكرام كٌل باسمه ومقامه وعنوانه المحترمين، 

 تحية طيبة، 
 . نرحب بقداسة الحبر األعظم البابا فرنسيس في مدينة الموصل أجمل ترحيب

ا، اليوم تنهض من مدينة األنبياء التي عانت في الفترات السابقة كثيرً  ،المدينة التاريخية والحضارية ،الموصل
 . بين الرماد كالعنقاء وبفضل هللا بدأت تنعم باألمن واألمان وتتعافى من جراحها تدريجًيا

إن مجلس أسر وعوائل الموصل االجتماعي الثقافي المستقل يؤكد على المحبة والسالم والتعايش السلمي 
ية والعرقية والمذهبية وال يفرق بينهم أحًدا ويضم بين جنباته كل أطياف المجتمع الموصلي بكافة تنوعاتهم الدين

عادل كلو ( رائد)ويؤكد على المحبة بين المسيحيين واإلسالم، وخير دليل على ذلك وجود األب عمانوئيل 
مسؤول كنائس الموصل للسريان الكاثوليك وفي هذا المجلس كمسؤول للعالقات العامة، لذا ندعو إخواننا 

 . هم وأمالكهم وأعمالهمالمسيحيين للعودة إلى مدينت

إنها التفاتة مباركة . لقداسة بابا الفاتيكان على هذه الزيارة التاريخية فلم يزور العراق بابا سابًقا الً شكًرا جزي
البابا رجل سالم، نتمنى أن يحل علينا بزيارته السالم، وأن يلتفت المجتمع الدولي . وسابقة مقدرة لسيادتكم
 . مدينة الموصل مسيرتها التاريخية كل أكثر مشكورين لهذه المدينة المنكوبة لتستكملوالمنظمات اإلنسانية بش

 وهللا الموفق
والسالم عليكم 
ورحمة هللا 

 . وبركاته
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 عادل كلو ( عمانوئيل)رائد شهادة األب 
 راعي كنيسة البشارة للسريان الكاثوليك بالموصل 

 

 قداسة الحبر األعظم، الحضور الكريم، 

تعايش السلمي والعيش المشترك في مدينة الموصل ليس شعارات بل مواقف حب عميقة وسالم حقيقي إن ال
 ... وأحب اليوم أن أشرك قداستكم بهذه الخبرة. اختبرته مع اخوتي المسلمين في هذه المدينة المنكوبة

ر، ولعل زيارة أئمة عدُت قبل ثالث سنوات فاستقبلني أخوتي المسلمين بعد تحرير المدينة بحفاوة وحب كبي
كما زارني جميع مسلمي المدينة ... وخطباء جوامع الموصل للتهنئة داخل الكنيسة تركت األثر البليغ في نفسي

من الكتاب واالدباء وشيوخ العشائر والمثقفين والعمال البسطاء على حد سواء ليقدموا التهاني في إعادة بناء 
علًما أن . تركون معنا في القداديس والصلوات التي تقام كل يوم أحدكنيسة البشارة التي هدمها داعش، وهم يش

ن كانت ... من رسم ايقونات الكنيسة ونحت تماثيلها وخط آياتها االنجيلية هو فنان مسلم من أهالي الموصل وا 
قس  وهذه المرة األولى التي يتم دعوة)هناك ايقونة أجمل فهي دعوة حضور حفل المولد النبوي في جامع رشان 

وفي ... 0228علًما أنه في نفس الجامع قرأ داعش وثيقة طرد المسيحيين عام ( مسيحي واالحتفال داخل جامع
 . الجامع ذاته أكرموني بدرع االحتفال

عائلة مسيحية هاجرت معظمها إلى  522مع رعية متكونة من حوالي  0228حزيران  22غادرت المدينة في 
 12ف العودة والذين يسكنون المدينة اليوم من المسيحيين ال يتجاوزون الخارج القطر والبقية الباقية تخا

مليون مسلم ينادوني ابونا رائد، أعيش رسالتي معهم وأعمل مع مجلس أسر  0لكني اليوم أسكن مع ... عائلة
 .وعوائل الموصل من أجل تعزيز رسالة التعايش السلمي

قداسة الحبر األعظم، 
أهالي الموصل يدركون 

وم أهمية الحضور الي
 المسيحي بينهم فهم بحاجة
إلى أن يلتفت العالم إليهم 

جل عيش رسالة السالم من أ
التي شوه داعش مالمحها 

شكًرا لحضوركم . بأفعاله
التاريخي بيننا، فباركنا ابِت 

 ... لنستمر في رسالتنا
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  قبل الّصالة تحّية قداسة البابا فرنسيس
 

 ِعزاء،أيُّها اإلخَوُة واألَخواُت األ

  !أيُّها األْصِدقاُء األِعزاء

َأْشُكُر ِسياَدَة َرئيِس اأَلساِقَفة الُمطران 
نجيب ميخائيل ِلَكِلماِتِه الَتْرِحيِبيَّة، َوَأْشُكُر 
ِبَشْكٍل خاّص األب رائد كلو والَسيِّد ُقَتْيَبة 

 .آغا عَلى َشهاَدَتْيِهما الَمَؤثَِّرَتْين

هذا . َرَوْيَت َلنا َعِن الَتْهجيِر الَقْسريِّ ِلْلَعديِد ِمَن العاِئالِت الَمِسيحيَِّة ِمن ُبُيوِتِهم. ئدلَك، األب را الً ُشْكًرا َجزي
ْرِق األْوَسط، إنَّما ُهو َضَرٌر َجِسيٌم ال  الَتناُقُص المأساويُّ في أْعداِد َتالِميِذ الَمسيح، ُهنا َوفي َجميِع أْنحاِء الشَّ

في الواِقع، . َفَقط ِلَأْشخاِص والَجماعاِت الَمْعِنيَّة، ِبْل ِللُمْجَتَمِع َنْفِسِه الذي َتَرُكوُه َوراَءُهم ُيْمِكُن َتْقديُرُه، ليَس 
َكما هو . َيْضُعُف الَنِسيُج الَثقافيُّ والِدينيُّ الَغنيُّ بالَتَنوُِّع ِبُفْقداِن أيٍّ ِمن أْعضاِئه، َمْهما كاَن في الظاِهِر َصغيًرا

َي إلى اتالِفِه ُكلِّه الحاُل في َوَتَكلَّْمَت َأيًضا، . أَحِد ُبُسِطُكم الَفِنيَّة، فإنَّ َنْزَع َخْيٍط َصغيٍر ِمَن الِبساِط ُيْمِكُن أْن ُيَؤدِّ
َيِة التي َتِعيُشها َمَع الُمْسِلميَن َبْعَد أْن ُعْدَت إلى الُمْوِصل َت َبْيَنُهم الَتْرحيَب َلَقْد َوَجدْ . َأيُّها األب، َعِن الِخْبَرِة األَخوِّ

ْحراء، . واالْحِتراَم والَتعاُون  وِح الُقُدس في الصَّ ُشْكًرا َلَك، أيُّها األب، ألنََّك شاَرْكَتنا هذِه الِخْبراِت التي ُتْزِهُر ِبُقوَِّة الرُّ
 .ديدةَوأَلنََّك َبيَّْنَت َلنا أنَّ اأَلَمَل ما زاَل ُمْمِكًنا في الُمصاَلَحة، َوفي َحياٍة جَ 

يََّة الَحقيقيَّة ِلهذِه الَمدينِة هَي الَعْيُش الُمَتناِغُم َمًعا َبْيَن ُأناٍس  ْرَتنا أنَّ الُهوَّ ِمن ُمْخَتِلِف الَسيِّد آغا، أْنَت َذكَّ
ُب ِبَحراَرٍة ِبَدْعَوِتُكم ِلْلَجماَعِة الَمِسيِحيَّة، ألْن َتُعوَد إلى ال. اأُلُصوِل والَثقافات ُمْوِصل وَتُقوَم ِبَدْوِرها الَحَيويِّ ِلهذا ُأَرحِّ

 .في َعَمِليَِّة الِشفاِء والَتْجديد

ُهنا في . إلى هللِا الَقِدير، ِمن أجِل َجميِع َضحايا الَحْرِب والِنزاعاِت الُمَسلََّحة الَصالَة جميُعنا َنْرَفُع الَيْومَ 
ا َعواِقُب الَحْرِب والَعدا إنَّها َلَقْسَوٌة َشِديدة أْن َتكوَن هذِه الِبالد، َمْهُد . واِت المأساِويَّةالُمْوِصل، َتْبُدو واِضَحًة ِجد 

وِف ِمَن الَحضارات، َقد َتَعرََّضْت ِلِمْثِل هذِه العاَصَفِة الالإْنساِنيَّة، التي َدمََّرْت ُدوَر الِعباَدِة الَقديَمة، وُألوَف األُل
ُروا بالُقَوِة أو ُقِتُلوا - الذين أباَدهم اإلرهاُب بوحشّية –َن الناس، ُمْسِلميَن َوَمِسيحيِّيَن وَيِزيِديِّي  !َوَغْيِرِهم، ُهجِّ

أنَّ الَرجاَء والَيْوم، عَلى الرَّْغِم ِمن ُكلِّ َشيء، َنحُن ُنَؤكُِّد ِمن َجديد َقناَعَتنا بأنَّ اأُلُخّوَة َأْقَوى ِمن َقْتِل اإلْخَوة، و 
َتْنِطُق هذِه الَقناعُة ِبَصْوٍت أكَثَر َبالَغًة ِمن َصْوِت الَكراهَيِة . الَم َأْقَوى ِمَن الَحْربَأْقَوى ِمَن الَمْوت، وأنَّ السَّ 

ماِء التي َتَسبََّب في إراَقِتها هؤالِء الذيَن ُيَشوِّهوَن اسَم هللِا َويَ  سيروَن في والُعْنف، وال ُيْمِكُن أْن ُيْخَنَق في َوَسِط الدِّ
 .ُطُرِق الَدمار
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 قداسة البابا فرنسيسصالة 
 من أجل ضحايا الحرب

  

ْرِق  َقْبَل أْن ُنَصلَِّي ِمن أجِل َجميِع َضحايا الَحْرِب في هذِه الَمدينة، الُموِصل، وفي الِعراِق وفي َجميِع أنحاِء الشَّ
 :األْوَسط، َأَودُّ أْن ُأشاِرَكُكم هذِه األفكار

 .فال َيُجوُز َلنا أْن َنْقُتَل إْخَوَتنا باسِمه -ك َوُهَو َكَذلِ  -إْن كاَن هللُا إَلَه الَحياة 

الم   .فال َيُجوُز َلنا أْن َنُشنَّ الَحْرَب باسِمه -َوُهَو َكَذِلك  -إْن كاَن هللُا إَلَه السَّ

 .فال َيُجوُز َلنا أْن َنْكَرَه إْخَوَتنا -َوُهَو َكَذِلك  -إْن كاَن هللُا إَلَه الَمَحبَّة 

الَم الذي ال ِنهاَيَة واآلن ِلُنَصلِّ م ًعا ِمن أجِل َجميِع َضحايا الَحْرب، ِلَكي َيْمَنَحُهم هللُا الَقدير الَحياَة األَبِديََّة والسَّ
الٍم ُمَتَجاِوِزيَن االنِتَما. َلُه، وْلَيْسَتْقِبْلُهم في ُحبِِّه وَحناِنه ءاِت وْلُنَصلِّ أيًضا ِمن أجِلنا َجميًعا، حتى َنعيَش في ِوئاٍم َوسَّ

 .الِديِنيَّة، ألنَّنا ُندِرُك أنَّنا َجميًعا في َعيَنِي هللِا إخَوٌة وأَخوات

 الّصالة
وبالرَّغِم أيُّها اإلَلُه الَعِلّي، يا َربَّ الَزماِن والتاريخ، ِبُحبَِّك َخَلْقَت العاَلم، وما ِزْلَت ُتفيُض َبَرَكَتَك على َخليَقِتك، 

الَمْيِل إلى الُعْنف، والُظْلِم والَمكاِسِب األثيَمة، ما ِزْلَت ُتراِفُق أبناَءَك َوَبناِتك، أًبا ُمِحبًّا ِمن َهْوِل اآلالِم والَمْوت، و 
 .َحُنوًنا

غاِلًبا ما َنَسْينا أفكاَرك، أفكاَر . لِكنَّنا َنحُن الَبَشر، أنَكْرنا َعطاياَك َوَطَغْت َعلْينا اهِتماماُتنا وُطُموحاُتنا األرِضيَّة
ال ة، ولْم َنْكَتِرْث َلَك وِلآلخرين، فأْغَلْقنا األبواَب أماَم . ِم والِوئامالسَّ اْنَغَلْقنا على َذواِتنا، وعلى َمصاِلِحنا الخاصَّ
الم َر ما َسِمَعُه يونان الَنبي َعن نيَنَوى . السَّ ماء : وهكذا َتكرَّ لْم (. 0، 2تك . را)َقْد َصِعَد َشرُّ الَبَشِر إلى السَّ
ماِء أْيِدًيا طاهرة َنرَفْع إل تك . را)، بْل َصِعَد َمَرًة ُأخَرى ِمن األْرِض ُصراُخ الَدِم الَبريء (8، 0طيم  2. را)ى السَّ
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َنحُن أيًضا، يا َرّب، . َسِمَع ُسكاُن نيَنَوى، في ِقَصِة يونان، َصْوَت َنبيَِّك َوَوَجُدوا الَخالَص في الَتْوَبة(. 22، 4
حايا الكثيرة ِلَكراِهَيِة اإلنساِن لإلنسان، وَنلَتِمُس َمْغِفَرَتَك وَنْسَأُلَك ِنْعَمَة الَتْوَبةإنَّنا ُنْوِكُل إلْيَك ا  :لضَّ

 !يا ربُّ ارحم! يا ربُّ ارحم! يا ربُّ ارحم

 [صمت قصير]

جاِمُع الُنوري : راِب ِمنكَ أيُّها الّربُّ إَلَهنا، في هذِه الَمدينِة َرمزان َيشَهداِن على َشْوِق اإلنساِنيَِّة األَبدّي لالقتِ 
اعة إنَّها ساَعٌة ما زالْت ُمْنُذ أْكَثَر ِمن مائِة عاٍم ُتَذكُِّر المارََّة بأنَّ الَحياَة َقِصيَرٌة . وَمناَرُته الَحْدباء، وَكِنيَسُة السَّ

َبٍة وَسالٍم وُمَصالَحة، َفَنَتَمَكَن ِمن َتحقيِقها َعلِّْمنا أْن َنفَهَم أنََّك أنَت أْوَكْلَت إلينا ِخطََّتَك، ِخَطَة َمحَ . والَوْقَت َثمين
أْعِطنا أْن ُندِرَك أنَُّه فقط ِمن ِخالِل الَعَمِل ِبَحَسِب ِخَطِة ُحبَِّك . في هذا الَزَمن، في َفتَرِة حياِتنا األرِضيَِّة الَقِصيَرة

ساِعْدنا حَتى . مِكُن ِشفاُء الُقُلوِب التي َمزََّقها األَلمدوَن تأخير، ُيمِكُن أْن ُيعاَد ِبناُء هذِه الَمدينِة وهذا الَبَلد، ويُ 
ذا َضَلْلنا أْعِطنا . ال َنْقِضَي الَوقَت في ِخْدَمِة َمصاِلِحنا األناِنيَّة، أفراًدا أو َجماعات، بْل في َتحقيِق ِخَطِة ُحبِّكَ  وا 

َح َمسَ  اِدقين، َفُنَصحِّ اَرنا َقْبَل فواِت األوان، حَتى ال َنْهَلَك َمَرًة ُأخَرى في أْن ُنْصِغَي إلى َصْوِت ِرجاِل هللِا الصَّ
 .الَدماِر والَموت

َك أيًضا إنَّنا ُنْوِكُل إلْيَك أوَلِئَك الذيَن َتَوقََّفْت َحياُتُهم على األْرِض ِبَسَبِب الُعْنِف على َيِد إخَوِتِهم، وَنْطُلُب ِمنْ 
رَّ إلْخَوِتهِ   .أْن َيُتوبوا ِبِفْعِل ُقوَِّة َرْحَمِتك: م وأَخواِتِهمِمن أجِل الذيَن َصَنُعوا الشَّ

الم .الراَحَة األَبَديَّة أعِطِهم يا رّب، والُنوُر الداِئُم َفْلُيِضْئ َلُهم  آمين. ِلَيْسَتريحوا ِبسَّ
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 يف كنيسة الطاهرة الكربى  (بغديدا) زيارة مجاعة قره قوش
 

لى قره قوش، ليلتقي الجماعة المسيحية هناك ويصّلي صالة التبشير بعد الموصل، انتقل قداسة البابا إ
وكان في استقباله هناك المطران بطرس موشي، أسقف أبرشية الموصل . المالئكي في كنيسة الطاهرة الكبرى 

وتوابعها للسريان الكاثوليك، والسيد عصام بهنام متي قائمقام قضاء الحمدانية، واللواء الركن عبد الخالق 
 . خيكاني مدير المركز المشترك الستخبارات وأمن نينوى ال

 

 كلمة غبطة البطريرك اغناطيوس يوسف الثالث يونان 
 أيها األب األقدس، 

نستقبلكم اليوم مع هذا الجمع الحاشد، وهو جزء من 
 المسيحيين الذين ُطِردوا قبل سنوات من بيوتهم فيي قره

دات والُقرى قوش، برطلة، بعشيقة، كرمليس، وسائر البل
نرحب بكم كما رّحبت نينوى العظيمة . في سهل نينوى 

". ي مثل يونان النبالكارُز بالحّق : نونِيك يٍإ أٍرِشرِإ دٍزِألكِرو" بيونان النبي الذي أعادها إلى هللا بالتوبة، فأنتم 
جماعة متنوعة دينًيا . ويشارك معنا بعٌض من جيراننا من مسلمين عرب، وُكرد، وُتركمان، ويزيد وشبك وكاكائيين

تني ا َسَعْت في الماضي لتتعايش في تفاهم وسالم  . وا 
، جميع المسيحيين، مع أساقفتهم 0228هنا في سهل نينوى، أرض الكتاب المقدس، في شهر آب من عام 

. ردستانوكهنتهم ورهبانهم وراهباتهم، اقُتِلعوا من بيوتهم بسبب إيمانهم، وُأرِغموا على البحث عن مأوى في كو 
، وهي أكبر معبد في العراق بناها المؤمنون، كانت فريسة "الطاهرة " وهذه الكنيسة السريانية الكاثوليكية كنيسة 

 . للتدنيس والحرق على غرار الكنائس األخرى، على يد اإلرهابيين التكفيريين
برشية، وبتضحيات الكهنة بعونه تعالى، وبالرعاية االبوية لمار يوحنا بطرس موشي، رئيس أساقفة هذه األ

ونحن فخورون . والرهبان والراهبات، رجع الكثيرون من المؤمنين إلى منازلهم المهدمة والمحروقة بعد تحريرها
بأنه، رغم هول االضطهاد، ظّل المؤمنون هؤالء الحاضرون وذويهم المهجرون إلى بالٍد بعيدة، متمسكين 

 . لعدالة، على مثال آبائهم وأجدادهم الميامينبإيمانهم الراسخ ومحبتهم إلنجيل السالم وا
عون الكنيسة " ، ونقّدر التضامن الذي برهنت عليه مؤسسات المحبة الكاثوليكية، وخاّصة الً نشكر هللا أو 

بمساعدة هذه المنظمات وغيرها، . ، والحكومة الهنغارية"فرسان كولمبوس " ، و"العمل الكاثوليكي " ، و"المتألمة 
رّمم عدًدا كبيًرا من المنازل ودور العبادة، ونثابر على تشجيع المؤمنين على العودة، مجددين استطعنا أن ن

 . بمستقبٍل آمن وكريم في وطنهم" فوق كل رجاء " رجاءهم 
نشكر من أعماق القلب قداستكم على هذه الزيارة التاريخية، التي تعّزينا في آالمنا، وتشّجعنا كي نبقى 

 . تلهمنا االستمرار في عيش الشهادة ليسوع المنبعث حًيامتجذرين في أرضنا، و 
 .يا أبانا األقدس، نلتمُس منكم البركة
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 السيدة ضحى صباح عبد هللا  شهادة
 

 ... قره قوش –من بغديدي ... أنا ضحى صباح عبد هللا

 . أروي لكم شهادتي التي عشتها وما زلُت أعيش نعمة الرجاء التي نلتها من الرّب يسوع

َصَحت بغديدي على أصوات القصف المدفعي والجوي الذي راح  0228السادس من آب من العام  صباح
الكل يعلم بوجود داعش على األبواب، والكل يعلم بأنه قبل ثالثة أسابيع اجتاح مدن وقرى ... يتعالى في سمائها

ثّم عدنا إليها بعد يومين أو ثالثة  االيزيديين ونّكل بهم شّر تنكيل وكّنا على أثرها في بغديدي قد هَجرنا بيوتنا
ألننا نعتقد عقيدة ثابتة ونؤمن إيماًنا قوًيا كالهما ال يتزعزعان بأننا مسيحيون وألجل ذلك نحن دائًما مشاريع 

 . استشهاد

في ذلك الصباح لم يتوقف نشاط الحياة اليومية، وكان األطفال يلهون أمام الدور كالمعتاد حتى سمعنا 
لم ُيسمع صوت ... على الخروج، كنُت داخل المنزل وهرعُت على أثر صوت القذيفة إلى الخارج ضجيًجا أجبرنا

أخبروني باستشهاد طفلي وابن عمه وابنة جيراننا ... األطفال لكن صوت الكبار هو ما عال على كل شيء
 . الشابة التي كانت تستعّد للزواج

اضحة ولوال ذلك لبقي األهالي في بغديدي ولكانوا وقعوا في استشهاد هؤالء المالئكة الثالثة كان لنا عالمًة و 
 . إن أرواحهم أنقذت المدينة كّلها... قبضة داعش حتًما

ليس من السهل تقّبل هذا الواقع بالنسبة لي ألن الطبيعة البشرية في كثيٍر من األحيان تتغلب على إرادة 
إيماننا بأن أطفالنا اليوم في حضن يسوع ... تشّبثنا بالرجاءو أرواحنا، لكن قّوتنا تأتي حتًما من إيماننا بالقيامة 

المسيح رّبنا في الملكوت، أما نحن االحياء فنحاول أن ُنسامح المعتدي ألن معّلمنا يسوع سامح جالديه وبه 
 . نقتدي في آالمنا ونعطي شهادًة بأن المحّبة هي أقوى من كّل شيء
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 شهادة األب عمار ياكو 
 

في ذلك اليوم . 0222حزيران  01ب عّمار، ارتسمُت كاهًنا في أنا األ
طلبُت من الرّب اإلله أن ُيعينني لعيش اآلية التي اّتخذتها شعاًرا لخدمتي 

 (. 225مز " )ِط المجد يال لنا يا رّب ال لنا بل السمَك أع" الكهنوتية 

خصوًصا في زمن لم تكن مسيرة الخدمة الكهنوتية هذه سهلة العيش، 
الحرب على العراق : الحروب، فبعد سنتين فقط دخلنا في دوامة العنف

وسقوط نظام الحكم، الهجمات اإلرهابية والصراعات الداخلية والتي ما تزال 
الرّب اإلله كان قّوتي خالل العشرين سنة الماضية . مستمرة لحّد اآلن

وأعانني لعيش شعاري الكهنوتي بملء الفرح ألكشف فيها مجد اسمه 
 . لقدوسا

ال أنسى كيف أنقذني مرتين عندما كنُت قريًبا من الموت، عندما كنُت ذاهًبا لالحتفال بالقداس اإللهي في 
زاخو على طريق الموصل عندما انفجرت سيارة مفخخة على بعِد أمتاٍر مني وفي المرة الثانية كنُت وسط وابل 

 . طلقاٍت نارية

، عندما اقترب ارهابيي داعش من المدينة 0228التهجير القسري زمٌن آخر في حياتي الكهنوتية كان ليلة 
الرّب اإلله أعطاني قوًة ألساعد العوائل للخروج من المدينة والبقاء فيها قبل دخول (. برطلة)التي كنُت أخدم فيها 

 . الرّب اإلله كان خالصنا في ذلك اليوم لنِصَل إلى بّر األمان... اإلرهابيين بوقٍت قصير

العيش مشتتين في الشوارع والساحات والبنايات غير المكتملة : اليوم، عشنا حياًة صعبة جًدا ومؤلمة من ذلك
اليوم، وقتنا قليل جًدا، ال يكفي لشرح كل التفاصيل لما عشناه خالل السنوات الثالثة ... بال مأوى وأكل وشرب

بقّوة رّبنا خدمنا بكل ما أوتينا من قدرة  (نحن الكهنة)إننا : أثناء التهجير القسري، ولكن ال أنسى أن أقول
مكانيات لمساعدة العوائل المهّجرة بأن نكون معهم ونساعدهم في تلك المحنة بإيجاد المأوى وتوزيع المواد : وا 

سنوات التهجير الثالثة لم تكن سنوات نقمة، بل كانت سنوات ... الغذائية والمالبس وغيرها من المواد األخرى 
الكنائس وآالف البيوت محروقة : نا تجّلى أيًضا بتحرير المدن والقرى التي كانت مدّمرة بالكاملومجد ربّ . بركة

لكن الرّب اإلله لم يتركنا وحيدين بل صنع . ومهّدمة، ُسِرق كّل شيء وتم تخريب كل الخدمات األساسية العاّمة
وما أعظمها فرحة اليوم أن نرى قداستكم بيننا، ( قره قوش)المعجزة وأعادنا من جديد إلى مدينتنا العزيزة بغديدي 

 (. وحّتى في االحالم لم نكن نتوقعها)لم نكن نتوقع أبًدا أن تطأ أقدام قداستكم مدينتنا الصغيرة هذه 

لهنا في الكنيسة وفي العالم أجمع  باركنا ولتكن... قداستكم، نشكركم ألنكم اليوم بيننا لتكشفوا لنا عظمة رّبنا وا 
 . في قلوبنا على الدوام
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  كلمة قداسة البابا فرنسيس 
  

 !أيُّها اإلخَوُة واأَلَخواُت األعّزاء، َصباح الخير

َأْشُكُر هللَا الذي َمَنَحني 
هذِه الُفْرَصَة ألكوَن ِبْيَنُكم 

باح َلَقْد اْنَتَظْرُت . هذا الصَّ
ْبر . هذِه اللْحَظَة ِبفارِغ الصَّ

ِرَيْرك مار َأْشُكُر ِغْبَطَة الَبطْ 
اغناطيوس يوسف الثالث 
يونان ِلَكلماِتِه الَتْرحيبّية، 
وَأْشُكُر الَسيَِّدة ُضَحى 
َصباح عبد هللا واألب 
عمار ياكو على 

الذي  حيَن َأْنُظُر إلْيُكم، أَرى االْخِتالَف الَثقافّي والدينّي أَلهالي َقَره قوش، وهذا ُيَبيُِّن شيًئا ِمَن الَجمالِ . َشهاَدَتْيِهما
ُمُه ِمْنَطَقُتُكم للُمْسَتْقَبل  .إنَّ ُوجوَدُكم ُهنا ُيَذكُِّر بأنَّ الجماَل ليَس في َلْوٍن واِحد، َوَلِكنَُّه َيَتَألَُّق بالَتَنُوِع واالْخِتالف. ُتَقدِّ

رِة ِبَسَبِب الُعْنِف والَكراِهَيِة  في الَوْقِت َنْفِسه، وِبُحْزٍن َشديد، َنْنُظُر َحْوَلنا وَنَرى َعالماٍت ُأخَرى، آثاَر الُقوَّةِ  الُمَدمِّ
َلِكنَّ ِلَقاَءنا هذا ُيَبيُِّن أنَّ الَكِلَمَة ! َوَكْم ِمَن األْشياِء َيِجُب إعاَدُة ِبناِئها! َكْم ِمَن األْشياِء َأصاَبها الَدمار. والَحْرب

حَتى في َوَسِط َدماِر . البِنِه الُمْنَتِصِر على الَخطيَئِة والَمْوتالَكِلَمُة اأَلخيَرُة هلِل و . اأَلخيرَة لْيَسْت لإلْرهاِب والَمْوت
َأماَمُكم ِمثاُل آباِئُكم وُأَمهاِتُكم في . اإلْرهاِب والَحْرب، ُيْمِكُننا أْن َنرى بَأْعُيِن اإلْيماِن انِتصاَر الَحياِة على الَمْوت

َلَقْد ثاَبُروا ِبَرجاٍء ثاِبٍت في َمسيَرِتِهم األْرضيَّة، َوَوَضُعوا ِثَقَتُهم . ناإليمان، الذيَن َعَبُدوا هللَا َوَسبَُّحوه في هذا المكا
اإلْرُث الُروحيُّ الَعظيُم الذي َتَرُكوُه َلنا ما زاَل َيعيُش . في هللِا الذي ال ُيَخيُِّب آماَلنا َأبًدا والذي َيْسُنُدنا داِئًما ِبِنْعَمِته

ُكوا ِبهذا اإلْرث. فيُكم ُتُكم! َتَمسَّ اآلن، في هذا الَوْقت، ُنعيُد الِبناَء وَنْبدُأ ِمن َجديد، ُمْعَتِمِديَن على ِنْعَمِة هللا، ! إنَُّه قوَّ
الِة والَمَحبَِّة ! َلْسُتم َوْحَدُكم .التي َتُقوُد َمصيَر ُكلِّ إنساٍن َوَجميِع الُشعوب الَكنِيَسُة ِبَأْكَمِلها َقريَبٌة ِمْنُكم، بالصَّ

 .َوفي هذِه الَمْنِطَقة، َفَتَح الَكثيروَن أْبواَبُهم َلُكم في أْوقاِت حاَجِتُكم. وَسةالَمْلمُ 

ُد  الً َأيُّها األِحباء، هذا الَوْقُت ليَس َفَقط ِلَتْرميِم الَمباني، َوَلِكن َأوَ  َوَقْبَل ُكلِّ َشيٍء ِلَتْرميِم الَرواِبِط التي ُتَوحِّ
نالَجماعاِت والعاِئالت، الَشباَب و  َسَيَتَنبَُّأ َبُنوَك َوَبناُتَك، َوَسَيْحَلُم ُشيوُخَك،  : "قاَل الَنبي يوئيل. الِكباَر في السِّ

ِن (. 2، 2يوء . را" ) َوَسَيرى ُشبَّاُنَك ُرًؤى  ِن والَشباب، ماذا َيْحُدث؟ َيْحَلُم الِكباُر في السِّ عندما َيْلَتقي الِكباُر في السِّ
ُمْسَتْقَبِل الَشباب، َوُيْمِكُن للَشباِب أْن َيْجَمُعوا هذِه اأَلْحالم، وَأْن َيَتَنبَُّأوا، َوَيِسيُروا ِبها إلى َأْحالًما، َيْحَلُموَن في 

ِن والَشباُب َمًعا، ُنحاِفُظ على الَعطايا التي َمَنَحنا إياها هللا، َوُنَسلُِّمها ِلَغْيرِ . األمام . ناِعندما َيْجَتِمُع الِكباُر في السِّ
يماِن الَحيَّة التي ْنُظْر إلى َأْبناِئنا، َوَنحُن عاِلموَن َأنَُّهم َسَيِرُثوَن ليَس َفَقط َأْرًضا َوَثَقاَفًة َوَتقاليَد، َبْل َأيًضا ِثماَر اإلِلنَ 
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ُعُكم َكي ال َتْنَسْوا َمْن َأنُتم َوِمن أْيَن َأَتْيُتم. هي َبَركاُت هللِا على هذِه األْرض لى الَرواِبِط التي حاِفُظوا ع! ُأَشجِّ
 !َتْجَمُعُكم َمًعا، حاِفُظوا على ُجذوِرُكم

كاَن هذا َصحيًحا بالِنْسَبِة . بالتأكيد، ُهناَك َأْوقاٌت َقْد َيَتَعثَُّر فيها اإليمان، ِعندما َيبُدو أنَّ هللَا ال يَرى وال َيْعَمل
في . اِم اأَلْزَمِة الِصِحيَِّة العاَلِميَِّة اليوم، واْنِعداِم األْمِن الَكبيرَلُكم في أّياِم الَحْرِب الحاِلَكة، َوُهو َصحيٌح َأيًضا في أي

ُروا أنَّ يسوَع ِبجاِنِبُكم ماِء، ! ال َتْسَتْسِلُموا، ال َتْفِقُدوا الَرجاء! ال َتَتَوقَُّفوا َعْن أْن َتْحَلُموا. هذِه الَلَحظات، َتَذكَّ ِمَن السَّ
يسوَن َيْسَهروَن َعَليْ  ْل إلْيِهم وال َنَملَّ ِمن َطَلِب َشَفاَعِتِهم: ناالِقدِّ يسوَن الذين َيعيُشون في  "َوُهَناك أيًضا . ِلَنَتَوسَّ الِقدِّ

إنَُّهم كثيروَن في هذِه (. 1ِاَفرحوا وابَتِهجوا،  اإلرشاد الرسولي،. را" ) َوُهم اْنِعكاٌس ِلُحضوِر هللِا َبْيَننا. ِجواِرنا َوَبْيَننا
يسين، ِرجاهذ. األْرض  .َدُعوُهم ُيراِفُقوَنُكم َنْحَو ُمْسَتْقَبٍل َأْفَضل، ُمْسَتْقَبٍل َمليٍء باأَلَمل. َوِنَساءً  الً ِه َأْرُض الِقدِّ

. ابيَّةقاَلْت إنَّ الَمْغِفَرَة َضُروريٌَّة ِمن ِقَبِل الذيَن َنَجْوا ِمَن الَهَجماِت اإلْره. قاَلْت الَسيَِّدة ُضَحى َشْيًئا َأثََّر فيَّ 
قد يكوُن الَطريُق إلى . الَمْغِفَرُة َضرورّيٌة حَتى َنْبَقى في الَمَحبَّة، َوَحَتى َنْبَقى َمِسيحّيين. ُمْفتاح -هذِه َكِلَمُة : الَمْغِفَرة

ْمُر الُقْدَرَة على الَمْغِفَرة، وفي َيَتَطلَُّب األ. ، َلِكِني َأْطُلُب ِمْنُكم، ِمْن َفْضِلُكم، َأال َتْيَأُسواالً الِشفاِء الكاِمِل ما زاَل َطوي
الَم في هذِه . أَْعَلُم أنَّ هذا َصْعٌب للغاَية. الَوْقِت َنْفِسه، الَشجاَعَة للِكفاح َلِكَننا ُنْؤِمُن أنَّ هللَا ُيْمِكُنُه أْن ُيِحلَّ السَّ

 .لإلْرهاِب واْسِتغالِل الدين"  ال "إّنا َنِثُق ِبِه َوَنُقوُل َمَع ُكلِّ َأْصحاِب الَنوايا الَحَسَنة . األْرض

ْعَبة، وفي  اْسَتْذَكَر األب عمار أَهواَل اإلْرهاِب والَحْرب، َوَشَكَر هللَا الذي ساَنَدُكم دائًما في األياِم الَجميَلِة والصَّ
َحِة والَمَرض ُر َعطايا هللِا َوُوُعوَده. الصَّ نَّ . َيْنَشُأ الُشْكُر َوَيْنُمو ِعندما َنَتَذكَّ ي الحاِضر،  وا  ذاِكَرَة الماضي ُتَغذِّ

 .َوَتْدَفُعنا إلى الُمْسَتْقَبل
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الَم والَمْغِفَرَة  . واأُلُخوَّةِلَنْشُكِر هللا في ُكلِّ َلْحَظة، على َعطاياه، وْلَنْطُلْب إلْيِه أْن َيْمَنَح هذِه األرَض وأْهَلها، السَّ
الِة ِمن أجِل َتْوَبِة الُقُلو  ِب واْنِتصاِر َثقاَفِة الَحياِة والُمصاَلَحِة والَمَحبَِّة اأَلَخويَّة، َمَع احتراِم ال َنَملَّ ِمَن الصَّ

ٍخ على الَوْحَدِة والَتعاِوِن َبْينَ  َجميِع أْصحاِب  االْخِتالفاِت َوَتَنوُِّع الَتقاليِد الدينيَّة، وفي الَسِعي ِلِبناِء ُمْسَتْقَبٍل ُمَرسَّ
بالِقَيِم الَجوَهريَِّة لإلنسانيَِّة الواِحَدة، الِقَيِم التي باْسِمها ُيْمِكُننا، َبْل َيِجُب أْن  "َخويَّة، َتْعَتِرُف َمَحبٌَّة أَ . النوايا الَحَسَنة

 (.Fratelli tutti ،082 رسالة بابوية عامة،. را" ) َنَتعاَوَن، َوَنْبِنَي َوَنَتَحاَوَر، َوَنْغِفَر َوَنْنُمو

طاِئَرِة الَمْرَوِحيَّة، َرَأْيُت ِتمثاَل الَعذراِء َمْرَيم على َكنيَسِة الَحَبِل ِبال َدَنس، فَأْوَكْلُت إَلْيها ِوالَدَة َبْيَنما ُكْنُت أَهِبُط بال
َتَعّرَض ِتْمثاُلها ُهنا . ال َتْحمينا الَسيَِّدُة العذراء ِمَن َفْوُق َفَحْسب، َبْل َتْنِزُل َنْحَونا ِبحناِن األمّ  .هذِه المديَنِة ِمن َجديد

إنَُّهن ُيواِسيَن : ألنَّ هذا ما َتْفَعُلُه اأُلَمهات. لإِلساَءِة َوداَسْتُه اأَلْرُجل، ِلَكنَّ َوْجَه واِلَدِة اإلَله ال يزاُل َيْنُظُر إلينا ِبحنان
يَن وُيْعِطيَن الحياة في هذا الَبَلد، الِنساِء الُشجاعاِت  َوَأَودُّ أْن َأْشُكَر ِمن ُعْمِق َقْلِبي ُكلَّ األَمهاِت والِنساءِ . وُيَقوِّ

َفْلُتْحَتَرِم النساُء . اللواتي ُيواِصْلَن إْعطاَء الَحياِة بالرَّْغِم ِمَن االنِتهاكاِت التي َيَتَعرَّْضن َلها والِجراحاِت التي ُتِصيُبُهنَّ 
نا َمْريَم البُتول، َوْلَنْلَتِمْس َشفاَعَتها ِمن واآل! ِلَيْحَظْيَن باالْهِتماِم وُيْمَنْحَن الُفَرص! َوْلُيْمَنْحَن الِحماَية ن ِلُنَصلِّ َمًعا أُلمِّ

 .وَأْسَأُلُكم ِمن َفْضِلُكم أْن ُتَصلُّوا ِمن َأجلي. إنِّي َأَضُعُكم َجميًعا َتْحَت ِحماَيِتها. أجِل احِتياجاِتُكم َوَمشاريِعُكم
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 أربيلملعب فرنسوا احلريري ب يف القّداس اإلهلّي

 
ن قرقوش انطلق موكب قداسة البابا بالسيارات إلى أربيل مروًرا بكرمليس حيث تجمهر عدٌد كبير من أبناء م

ووصل الموكب إلى معهد شمعون الصفا الكهنوتي لبطريركية الكلدان، واستقبله . وبنات القرية ليرحبوا بالزائر
واالخوات الراهبات، وتناول قداسة البابا هناك مدير المعهد األب أفرام كليانا مع مجموعة من طالب المعهد 

والوفد المرافق له طعام الغداء واستراح قلياًل قبل أن ينطلق الموكب مرًة أخرى إلى ملعب فرنسوا الحريري، وفي 
الطريق وقف المئات من أهالي عينكاوة على جانب الطريق ليحيوا قداسة البابا وهم حاملين األعالم الكردستانية 

 . ةوالفاتيكاني

فخامة وحضر القداس 
الرئيس نيجرفان برزاني، 
رئيس إقليم كوردستان 
العراق وسيادة األستاذ 
مسرور بارزاني رئيس 
حكومة إقليم كوردستان 

وممثلة األمم المتحدة العراق 
 جينين هينيس السيدة

باإلضافة إلى ، بالسخارت
وأساقفة  بطريرك كنيسة المشرق اآلشورية كما حضر البطريرك كيوركيس الثالث صليوا. العديد من المسؤولين

 . وأكليروس الكنائس الكاثوليكية واالرثوذكسية
... أربيل، زاخو، دهوك، كركوك: وهناك في الملعب، تجمع أكثر من عشرة آالف مؤمن من أبرشيات الشمال

العاملين في اإلقليم،  من األجانب 222ومن بغداد والبصرة، ومن البلدان المجاورة مثل سوريا ولبنان، وأكثر من 
 .الخ... باإلضافة إلى حضور من أمريكا ومن جماعة عمل الشرق من فرنسا
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 عظة البابا فرنسيس 
 

يُس بولس قائ بيََّن َلنا يسوُع المسيح هذِه (. 08، 2قور  2" ) فُهَو َمسيٌح، ُقدَرُة ّللّاِ َوِحْكَمُة ّللاّ  : "الً َذّكَرنا الِقدِّ
لم ُيِرْد أْن َيْفَعَل َذِلَك بإظهاِر الُقّوِة أو َفْرِض َصْوِتِه ِمن أَْعَلى، َوال . ِذِه الِحْكَمَة، خاّصًة بالَرْحَمِة والَمْغِفَرةالُقْدَرَة َوهَ 

ليب. ِبِخطاباٍت َطويَلة، أْو ُعُروٍض ِعْلِميٍَّة َفريَدة َر ِحْكَمَتُه َوُقْدَرَتُه َأْظهَ . إنَّما َأْظَهَر ُقْدَرَتُه ِبَتْقِديِم َحياِتِه عَلى الصَّ
َن الُعُبوِديَِّة َوقاَدُه في اإلَلِهيَّة، ُمَبيًِّنا لنا، حَتى الِنهاَية، َأماَنَة َمَحبَِّة اآلِب َلنا، َأماَنَة إَلِه الَعْهد، الذي َأْخَرَج َشْعَبُه مِ 

 (.0-2، 02خر . را)َطريِق الُحّريَّة 

ما َأْسَهَل الُوُقوَع ... كيِر في َأنَُّه َيِجُب َعَلينا أْن ُنَبيَِّن ِلآلَخريَن َأنَّنا َأْقِوياء، َوُحَكماءما َأْسَهَل الُوُقوَع في َشَرِك الَتفْ 
في الواِقع، الَعْكُس ُهَو (. 5- 8، 02. خر. را... )في َشَرِك َتَصُوراٍت خاِطَئٍة َعِن هللا، ِلنِجَد فيها األمان

حيح، إنَّنا َنْحتاُج ُكلُّنا إل ليبالصَّ َم َيُسوُع . ى ُقْدَرِة هللِا َوِحْكَمِة هللِا التي أَْعَلَنها َيُسوُع على الصَّ على الُجْلُجَلة، قدَّ
ُهنا في الِعراق، َكثيروَن ُهم إخواُنُكم وأَخواُتُكم وَأْصِدقاُؤُكم (. 08، 0بط  2. را)لآلِب ِجراَحُه التي ِبها ُشفينا 
الَتْجِرَبُة هي الَردُّ َعَلْيها، َوَعَلى َغْيِرها ! راَح الَحْرِب والُعْنف، ِجراًحا َمْرِئيًَّة وَغْيَر َمْرِئيَّةَوُمواِطُنوُكم الذين َيْحِمُلوَن جِ 

ُهَو فيه،  أمَّا َيُسوُع َفَقْد َبيََّن َلنا َطريَق هللا، الذي سارَ . ِمَن الَوقاِئِع اأَلليَمة، بالُقوَِّة الَبَشريَّة َوِبَحَسِب الِحْكَمِة الَبَشريَّة
 .َوَيْدُعونا التِّباِعِه فيه

ياِرَفَة (05-22، 0يو . را)في اإلْنجيِل الذي أْصَغْينا إَلْيِه اآلن  ، َنَرى َكْيَف َطَرَد َيُسوُع ِمن َهْيَكِل ُأوَرَشليم الصَّ
ما فيِه من ُقوٍَّة واْسِتفزاز؟ َفَعَل َذِلَك ألنَّ الَمْوِقِف بِ  ِلماذا أْقَدَم َيُسوُع عَلى هذا. َوُكلَّ الذيَن كانوا َيْشَتروَن َوَيِبيُعون 

َر الَهْيَكل َكما لْم َيْسَمْح َيُسوُع أْن . ال َهْيَكَل الَحَجِر َفَقط، َبْل عَلى َوْجِه الُخُصوِص َهْيَكَل ُقُلوِبنا: اآلَب َأْرَسَلُه لُيَطهِّ
. ُيريُد أْن ُيْصِبَح َقْلُبنا َمساَحَة اْضطراٍب َوَفْوَضى وارِتباك ، َهَكذا ال(21، 0يو . را)َيصيَر َبْيُت أِبيِه َمكاَن ِتجارة 

ِمن ماذا؟ ِمَن األكاذيِب التي ُتَلِوُثه، َوِمَن االْزِدواِجيَِّة الُمناِفَقة التي َلَدْينا . َيِجُب أْن يكوَن القلُب نِقًيا َوُمَنَظًما وطاِهًرا
إنَّها . َجميًعا شيٌء ِمْنها

لَقْلَب أْمراٌض ُتْؤذي ا
َوُتَلِطُخ الحياَة َوَتْجَعُلها 

َنْحُن ِبحاَجٍة ألّن . ُمْزَدَوَجة
َنَتَطَهَر ِمَن األماِن 
الزاِئف، الذي َيْسَتْبِدُل 
اإليماَن باهلل باأُلُموِر 
. الزاِئَلة، وبالَمصاِلِح اآلِنيَّة

َنْحُن َكَذِلك ِبحاجٍة ألْن 
ُنزيَل ِمن ُقُلوِبنا وِمَن 
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أْن َنْشُعَر بالَمْسُؤولّيِة وال َنِقُف : لَتْطُهَر ُقُلوُبنا، َنْحتاُج أْن َتَتِسَخ أْيِدينا. وحاِت ِلْلُسْلَطِة والماِل الُمْؤِذَيةالَكنيسِة الُطمُ 
َنْحُن ِبحاَجٍة : َدناَوَلِكْن َكْيَف ُنَنقي َقْلَبنا؟ لْسنا قاِدريَن عَلى َذِلَك َوحْ . َمْكُتوفي األْيِدي َبْيَنما ُيعاني إْخَوُتنا َوَأَخواُتنا

َم ِهْيَكَل َقْلِبنا. إلى َيسوع  .َلَدْيِه الُقْدَرُة عَلى أْن َيْنَتِصَر عَلى ُشُروِرنا، وأْن َيْشِفَي أْمراَضنا، وأْن ُيَرمِّ

َيُسوُع (. 21اآلية " ) !ُانُقُضوا هذا الَهْيَكل ُأِقْمُه في َثالَثِة َأيَّام : "عَلى ُسْلطاِنِه، قال الً تأكيًدا عَلى َذِلك، َوَدلي
ّر، هَو الذي ماَت َوقام، َوهَو الرَّبّ  َرنا ِمن أَْعماِل الشَّ إْخَوتي َوَأَخواتي اأَلِعّزاء، إنَّ ! الَمسيح، َوْحَدُه، َيْقِدُر أْن ُيَطهِّ

إنَُّه َيْبَحُث َعّنا، َوُيتاِبُعنا، حَتى . نُفِسناحَتى إذا َتَرْكناه َنحُن، ُهَو ال َيْتُرُكنا أبًدا ألَ . هللَا ال َيْتُرُكنا َنُموُت في َخطيَئِتنا
َرنا يُِّد الرَّّب  . "َيْدُعَونا إلى الَتْوَبِة َوُيَطهِّ ، َلْيَس َهواَي َأْن َيُموَت -عَلى َفِم ِحزقياِل النبي –َحيٌّ َأنا، َيُقوُل السَّ

رِّير، َبْل َأْن َيْرِجَع َعن َطريِقِه فَيْحيا َحي ا ِلَمَحبَِّته، في  الً ريُدنا هللا أْن َنْخُلَص وأْن ُنْصِبَح َهْيكَ يُ (. 22-22" ) الشِّ
 .اأُلُخوَِّة َوفي الِخْدَمِة والَرْحَمة

ُرنا َيُسوُع ِمن َخطايانا َفَحْسب، َبْل َيْجَعُلنا ُشَركاَء في ُقْدَرِتِه َوِحْكَمِته ُرنا ِمن َطريقٍة لَفْهِم اإليمانِ . ال ُيَطهِّ  إنَُّه ُيَحرِّ
َن ِمن أْن َنْبِنَي َكِنيَسًة َوُمْجَتَمعً  ا ُمْنَفِتَحْين والعاِئَلِة والَجماَعِة ُتَسبُِّب االْنِفصاَل والُمعاَرَضة واإلْقصاء، حَتى َنَتَمكَّ

ينا، حتَ . ِلْلَجميع، وفيِهما َنْهَتمُّ بإخَوِتنا َوأَخواِتنا َوِبَأْكَثِرِهم حاَجةً  ى َنْعِرَف أْن ُنقاِوَم َتْجِرَبَة َوفي الَوْقِت َنْفِسِه ُيَقوِّ
َوُيْرِسُلنا ِبُقْدَرِة الّروِح الُقُدس، َلْيَس ِلْلَبْحِث . الَبْحِث َعِن االْنِتقام، الذي ُيْغِرُقنا في َدوَّاَمٍة ِمن ُعْنٍف ُمَتَباَدٍل ال َيْنَتهي

يَن إلى أْن َنْشَهَد أنَّ في اإلنجيِل ُقْدَرًة  الً جاَعن َأتباٍع َلنا، َبْل ُيْرِسُلنا َتالميَذ َلُه، حاِمِلي الِرساَلة، رِ  َوِنساًء، َمْدُعوِّ
الرَّبُّ القاِئُم ِمن َبْيِن األموات َيْجَعُلنا َأَدواٍت ِلَسالِم هللِا َوَرْحَمِتِه َوصانِعيَن صابِرين وأقوياَء لِنظاٍم . ِلَتْبديِل الحياة

الَحماَقُة ِمَن ّللّا َأكَثُر  : "ِة الَمسيِح َوُروِحه، َما َتَنبََّأ ِبِه بولُس الَرسول ألْهِل قوِرنُتسَوَهَكذا، َيِتمُّ، ِبُقوَّ . اجِتماعيٍّ َجديد
ْعُف ِمَن ّللّا َأْوَفُر ُقوًَّة ِمَن النَّاس َوَهَكذا ُتْصِبُح الَجماعاُت الَمسيحيَُّة   (.05، 2قور  2" ) ِحْكَمًة ِمَن النَّاس، والضُّ

َنُة مِ  المالُمَكوَّ  .ن ُأناٍس ُمتواِضِعيَن ُبسطاَء َعالمًة للَمَلكوِت اآلتي، َمَلكوِت الَمَحبَِّة والَعْدِل والسَّ

ُانُقُضوا هذا  "
الَهيَكل ُأِقْمُه في 

، 0يو " ) !َثالَثِة َأيَّام
كاَن َيُسوع (. 21

َيَتَكلَُّم َعن َهْيَكِل 
َجَسِدِه، وبالتالي َعن 

َوَقْد . َكنيَسِتِه أْيًضا
َعَدنا الرَّبُّ يسوع أنَُّه وَ 

. ساُم والَكراِهَيةَيْسَتطيُع، ِبُقوَِّة ِقياَمِته، أْن ُيقيَمنا َنْحُن أْيًضا َوَجماعاِتنا ِمن َبْيِن األنقاِض التي َأْحَدَثها الُظْلُم واالْنقِ 
بَّ يسوع الَمصلوَب والقاِئَم ِمن َبْيِن األموات إنَّنا َنَرى ِبُعُيوِن اإليمان، الرَّ . ِبهذا الَوْعِد َنْحَتِفُل في هِذِه اإلفخارستيا

َرة، وأْن َنِجَد راَحَتنا في ِجراِحه، والِشفاَء والقُ  وََّة لِخْدَمِة َمَلكوِتِه حاِضًرا في َوَسِطنا، َوَنَتَعلَُّم أْن َنْسَتْقِبَل ِحْكَمَتُه الُمَحرِّ
في ِجراِحِه، إخَوتي وأَخواتي األِعزاء، َنِجُد َبْلَسَم ُحبِِّه (. 08، 0بط  2. را)ِبِجراِحِه ُشِفينا . اآلتي إلى عاَلِمنا
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وأْن ُيْلِهَم ُمْسَتْقَبَل  الَرحيم، ألنَُّه ُهَو السامِريُّ الَرحيم ِلْلَبَشريَّة، ُيريُد أْن ُيبِرَئ ُكلَّ ُجْرٍح، وأْن َيْشِفَي ُكلَّ ِذْكَرى َأليَمة،
  .َسالٍم وُأُخوٍَّة في هذِه األْرض

ليِب الَعجيبَ عَ  ة، ِمَلْت الَكنيَسُة في الِعراق، والَحْمُد هلل، َوال َتزاُل َتْعَمُل الَكثيَر إلعالِن هذِه الِحْكَمة، ِحْكَمِة الصَّ
عا. َوَنَشَرْت َرْحَمَة الَمسيِح َوَمْغِفَرَتُه، وال سيما َبْيَن أكَثِر الناِس احِتياًجا َم حَتى في َوَسِط الَفْقِر الَشديِد والصِّ ب، َقدَّ

َوَهذا ُهَو َأَحُد األْسباِب التي َدَفَعْتني . الَكثيُروَن ِمْنُكم ِبَسخاٍء َكبير، ُمَساَعَدًة َمْلُموَسًة َوَتضاُمًنا َمَع الُفَقراِء والُمَتأِلمين
ا إلْيُكم، أَلْشُكَرُكم َوألَُثبَِّتُكم في اإليماِن والَشهاَدة إلى الَمجيءِ  ُع أْن َأَرى وَألِمَس َلْمَس الَيد أنَّ اليوم، َأْسَتطي. حاج 

ِس والُمْؤِمن  .الكنيَسَة في الِعراِق َحيَّة، وأنَّ المسيَح َحيٌّ فيها َيْعَمُل في َشْعِبِه الُمَقدَّ

الَعْذراِء الواِلِديَّة،  أيُّها اإلْخَوُة واألَخواُت األِعّزاء، إنِّي َأَضُعُكم، َوعاِئالِتُكم َوَجماعاِتُكم، في ِحماَيِة َسيَِّدِتنا َمْرَيمَ 
 .َفْلَتْشَفْع لنا َوْلَتُقْدنا إَلْيه، ُهَو ُقْدَرُة هللِا َوِحْكَمُته. التي راَفَقْت آالَم اْبِنها َوَمْوَتُه، َوشاَرَكْت في َفَرِح ِقياَمِته
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 في ختام القّداس  تحّية قداسة البابا فرنسيس
  

ْصليوا الثالث،  كيوركيساّرة ِلَقداَسة الَبْطِرْيَرك مار َتِحيتي الَقْلِبيَّة الح
َبْطِرْيَرك َكنيَسة الَمْشِرق اآلشوريَّة، الُمقيم في َهِذِه الَمديَنة َوُيَشِرُفنا 

َمَعَك أعاِنُق الَمسيحيِّيَن ِمن ُمْخَتِلِف ! ُشْكًرا أخي الَعزيز. شكًرا. ِبُحضوِره
! َكْت ِدماُؤُهم عَلى َهِذِه األْرِض َنْفِسهاُهنا َكثيٌر ِمْنُهم ُسفِ : الَطواِئف

َوِمن ُهناك َيْطلبوَن ! ُشَهداُؤنا َيتَأَلقوَن َمًعا ِمْثَل الُنُجوِم في َنْفِس الَسماء
 .ِمنا أْن َنسيَر َمًعا دوَن َتَرُدٍد َنْحَو ِملِء الَوْحَدة

بشار متي في ِنهاَيِة هذا االحِتفال، َأْشُكُر رئيَس اأَلساِقَفة الُمطران 
وردة، َوَمَعُه ُكلَّ الَجماعِة الَمسيِحيَّة، َوَكَذِلَك الُمطران نزار سمعان 

خَوتي اأَلساِقَفة الذيَن َعِمُلوا كثيًرا ِمن أجِل هذِه الِزياَرة الِة  .وا  وَأْشُكُرُكم َجميًعا أْنُتم الذيَن أَعَدْدُتُموها َوراَفْقُتُموها بالصَّ
ْبُتم ِبي ِبَمَودَّ  اَن األكراد األِعّزاء. ةَوَرحَّ ة، الُسكَّ ُلطاِت . ُأحّيي َتِحيًَّة خاصَّ وأُْعِرُب َعن ُشْكري الَجزيل للُحُكوَمِة والسُّ

اَلة والتي ال ِغَنى َعْنها وَأْشُكُر ُكلَّ الذيَن َتعاَوُنوا، ِبُطُرٍق َكثيرة، لَتْنظيِم كّل تفاصيِل . الَمَدِنيَّة، عَلى ُمساَهَمِتها الَفعَّ
 !ُشكًرا َلُكم َجميًعا. ، والُمَتَطوِِّعيَن الَكثيرين-جميعها-ياَرة إلى العراق، والسلطات العراقّية الزِ 

ة، َولِكن َسِمْعُت أيًضا َأْصواًتا فيها َرجاٌء وَعز  . اءفي هذِه األياِم التي أْمَضْيُتها َبْيَنُكم، َسِمْعُت أْصواَت أَلٍم َوِشدَّ
لى َحدٍّ كبير، إلى َعَمِل الَخْيِر الذي لْم َيْعِرْف الَكَلَل وال الَمَلل، الذي قاَمْت ِبِه الُمَؤَسساُت َويعوُد الَفْضُل في َذِلَك إ

ُد أهَل هذا الَبَلِد الدينيَِّة ِمن ُكلِّ الطوائف، والَفْضُل َكَذِلَك ِلَكناِئِسُكم الَمَحليَّة والُمَنظَّماِت الخيرّية الُمْخَتِلَفة، التي ُتساعِ 
ساِت ِلُمَساَعَدِة الَكناِئِس . َعَمِل على إعاَدِة اإلعماِر والَنْهَضِة االجِتماعيَّةفي ال َوُشْكٌر خاّص أَلعضاِء َتَجمُِّع الُمَؤسَّ

ْرقيَّة،   .، وللِوكاالِت التي ُيَمثُِّلوَنهاROACOالشَّ

َأطُلُب ِمْنُكم َجميًعا، أيُّها . ًما َمِعي َوفي َقْلبيَلِكنَّ الِعراق َسَيْبَقى دائِ  .اآلن، اقَتَرَبْت َلْحَظُة العودِة إلى روما
اإلخَوُة واألَخواُت األِعّزاء، أْن َتْعَمُلوا َمًعا ُمتَِّحِديَن 
ِمن أجِل ُمْسَتْقَبِل َسالٍم واْزِدهاٍر ال ُيْهِمُل َأَحًدا، وال 

ُد َلُكم َصالتي ِمن أجِل هذا الَبَلِد . ُيَميُِّز َأَحًدا ُأَؤكِّ
ة، حَتى َيَتعاوَن َمًعا . الَحبيب وُأَصلِّي ِبُصوَرٍة خاصَّ

أَعضاُء الَجماعاِت الدينيَِّة الُمْخَتِلَفة، َمَع َجميِع 
اِلحة، ِمن أجِل  الِرجاِل والِنساء، َذوي اإلراَدِة الصَّ
َتْرسيِخ َرواِبِط اأُلُخوَِّة والَتَضاُمِن في ِخْدَمِة الَخْيِر 

باَرَك هللُا ! ْكًراشُ . سالم، سالم، سالم. والّسالم
  !هللُا َمَعُكم! باَرَك هللُا الِعراق! الَجميعَ 



81 

 لمة شكر للمطران بّشار مّتي وردة، رئيس أساقفة أربيل للكلدان ك
 

 بابا فرنسيس، 

ذ تنتهي زيارتكم التاريخية هذه، نتقدم بخالِص شكرنا نيابة عن جميع الحاضريَن ههنا، وأولئك الذين  وا 
 .ع أنحاء العالميشاهدوننا في جمي

بالنزعاِت  مليءمكان . تأتينا إلى أرضنا المضطربة، أرٌض مليئٌة بالعنفِ . أواًل، نشُكرُكم على شجاعتكم
والتهجير والتي جعّلت الناس ُيعانوَن، وأنت تقوم بذلك والعالم يأنٌّ تحت وطأِة الجائحة واألزمة، تجعُل كلماُت 

هي شجاعتكم تتدفُق  وها. بابا فرنسيس، نعِرف أن المسيح وأنَت معنا".  ال تخافوا "المسيِح حقيقية لنا اآلن، 
 .إلينا

نعلُم أنك . ثم، نقدُم الشكَر لكم على صلواِتُكم من أجِل المضطهدين والمهمشين هنا في العراق وحول العالم
ا لسنا منسيين، نعِرُف أنه نعلُم أنه ومن خالِل صلواتكم أنن. الصالة من أجلنا في األوقاِت المظلمة التي اختبرناها

هذا العالم المحطم، وهذه األرض الُمعذّبة على السالِم والتواضع واالزدهار، وحياٍة  تحثون   ومن خالل صلواتكم
 .كريمٍة للجميعِ 

إن رسالتكم لأخوِة والُمصالحِة هي . أخيًرا، نشكركم على رسالة السالم التي حملتموها إلى أربيل والعراق بأسره
آلن لجميع أبناء العراق، مما يترك لنا، كل واحٍد مّنا في هذه األرض، مسؤولية دائمٍة إلضفاِء الحياة هدية ا

 .لرسالتكم في حياتنا اليومية من هذا اليوم فصاعًدا

  .ستكون إلى األبد في صلواتنا. وفقكم هللا في سفركم
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 البابا يلتقي والد الطفل السوري إيالن كردي.. العراق
 0202آذار  1 رانس برسف



 في ختام القداس الذي أحياه في
أربيل باليوم األخير من زيارته العراق، 
قابل البابا فرنسيس عبد هللا كردي، 
والد الطفل السوري إيالن كردي الذي 
توفي غرًقا أثناء محاولة عائلته الهرب 
إلى أوروبا، وباتت صورته رمًزا ألزمة 

 .0225الالجئين عام 

 ى يًيا إلي، مصغ" ليأجرى لقاء مطواًل مع الرج "اد المكتب اإلعالمي في الفاتيكان في بيان، أن البابا وأف" 
 .مع معاناة هذا الرجل"  تعاطفه العميق "ومعرًبا عن "  آالمه لفقدانه عائلته

  صور ، استقبلت أوروبا أكثر من مليون شخص فروا من الحرب والفقر، وأثارت حينها 0225وفي عام
مهاجرين يعبرون أوروبا وصورة جثة الطفل إيالن كردي على شاطئ تركي تعاطًفا كبيًرا، لكنها أججت أيًضا 

 .الجدل بشأن سياسات أوروبا في استقبال المهاجرين والالجئين

 ن يردي عيييفي المقابل، أعرب ك
لكلمات البابا فرنسيس " امتنانه"

مأساته ومأساة جميع  "ولتضامنه مع 
، الذين يحاولون الفرار من " اجرينالمه

 "ن يبالدهم هرًبا من الحروب وبحًثا ع
وغرق . ، وفق البيان" السالم واألمان

إيالن الذي كان في الثالثة والمتحدر 
من عين العرب في شمال سوريا، مع 
شقيقه ووالدته، فيما كانوا بعرض بحر 

 .إيجه على متن قارب مطاط

  باالستقرار في كندا، انتهى األمر بالناجي الوحيد منها، الوالد عبد هللا، بالسكن في وبينما كانت العائلة تحلم
 .أربيل
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 اليوم الرابع

 (0202آذار  8)
 التوديع الرمسي يف املطار

، انتقل قداسة البابا فرنسيس والوفد المرافق له إلى صالة الشرف الكبرى 0202آذار  8في صباح يوم االثنين 
وبحضور البطريرك . دولي، حيث التقى بفخامة رئيس الجمهورية وعقيلته في مراسيم التوديعفي مطار بغداد ال

جان سليمان، افرام يوسف عبا، باسيليوس : دادالكردينال لويس روفائيل ساكو والسادة األساقفة الكاثوليك في بغ
 .يلدو

 52.222ألف دوالر لبغداد و 052.222ائل المحتاجة، فأعطى وكان قداسة البابا قد قّدم مساعدة مادية للعو 
ووّزعت الكنيسة بهذا المبلغ ساّلت غذائية تّم توزيعها على كافة أطياف  .لقره قوش 52.222دوالر للموصل و

شعبنا في مختلف األبرشيات، تعبيًرا عن تضامن البابا مع الشعب العراقي ووقوف الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب 
 .ناتهمعا
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 قداسة البابا فرنسيس يستلم رسالة شكر من الكاردينال ساكو
 

 

 ،احب القداسةص

 اكم كان بودي أن آتي شخصيً 
لوجه  الى روما وأشكركم وجهً إ

على زيارتكم التاريخية لبلدنا 
العزيز العراق، لكن جائحة 
كورونا، تحول دون ذلك بسبب 

 .تعقيدات السفر

اعي الحمد للرب، أن فمن دو 
أراني أكتب هذه الرسالة أصالًة 
عن نفسي ونيابًة عن إخوتي 
أعضاء مجلس األساقفة الكاثوليك 
في العراق، ألتقدم من قداستكم 
بآيات الشكر واالمتنان، على هذه 
الزيارة االستثنائية الشجاعة وفي 

 .وقت غير عادي

 ،صاحب القداسة 

 نكم بحضوركم المتميز، لمستمإ
ب المواطنين العراقيين قلو 

مسيحيين ومسلمين  ،اجميعً 
إخوة  كوننا واحترام التنوع، وعيًا لتقبل اآلخر فلقد زرعتم. وآخرين في المركز، واقليم كوردستان وبلدان الشتات

خلق ظروف أفضل ليعيش كلُّ انسان  متنوعون، وأننا ُوِجدنا لكي نحب بعُضنا البعض، ونتضامن في سبيل
آملين أن يكون هذا النهج، كما تفضلتم، في كلمتكم بالعاصمة . ومساواة في الحقوق والواجباتبكرامة وحرية 

 .بغداد، هو الذي ُيلهم نوايا القوى الكبرى في العالم

 ،صاحب القداسة

ومدنيين  بالحقيقة، من خالل زيارتكم لالماكن الستة، ولقائكم بأشخاص مرموقين من قياديين سياسيين ودينيين
 .ان له األثر البالغبسطاء ك
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صالتكم معنا ومن أجلنا 
احمل " : ومقولتكم المحبيّبة

تركت  " العراق معي وفي قلبي
طبع ذاكرتنا بنحو  اصدًى خالدً 

 .ال ُينسى

ُبيعيد  أما توديعكم لنا
في أربيل بكلمات  القداس
سالم سالم سالم، فهذا  :عربية

بحّد ذاته كان رسالة ونداء لنا 
م، ونكون طريق السال لنعدّ 

 .صانعين له

 ،صاحب القداسة

وعندنا، نحن بناتكم وأبناءكم 
الحلم  –فإن زيارتكم المسيحيين 
لت دعمً  لنا للبقاء  ايرً كب اشكَّ

. الثقة والتواصل واألمل وبناء
نتم أ"  فكم نحن ممتنون لعبارتكم

لقد اعطتنا  " كنيسة حيَّة وقوّية
 اا للرجاء والمضي ُقُدمً ا كبيرً زخمً 

 .بحماسة

 

لكم، مع امتنان خاص على هديتكم البالغة  اا لكم، شكرً ا لكم، شكرً شكرً : سعني إال أن أقول لقداستكمال ي اأخيرً 
سيكون من دواعي سرورنا أن نساعد بها المعوزين نيابة عنكم، بغض النظر . ألف دوالر أمريكي للفقراء 252

 .عن االنتماءات الدينية أو العرقية أو غيرها

 .رب ويسكب عليكم كل الِنعم والبركاتليعينكم ال
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 شكر وامتنان من البطريركية الكلدانية 

 

تتقدم البطريركية الكلدانية من 
فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس 

قليم كردستان، االوزراء ومن حكومة 
وأمانة بغداد والمراجع الدينية والسفارة 
الفاتيكانية، واالجهزة االمنية وشبكة 

لعراقية والقنوات التلفزيونية االعالم ا
خرى والذين قدموا فعاليات جميلة األ

في االستقبال، ومن عموم الشعب 
العراقي األبي بالشكر واالمتنان على 
مساهمتهم في نجاح زيارة قداسة البابا 

آذار ( 8-5)فرنسيس الى العراق 
0202. 

الزيارة كانت محطة مهمة في 
ن تعزيز الحوار واالخوَّة البشرية م

خالل المعنويات العالية التي بثَّها 
العراق " : البابا ببساطته ومحبته وقوله

وقد . " يبقى معي وأحمله في قلبي
 .لى مكانتهإارجعت هذه الزيارة العراق 

ة عالية لمواجهة لى استثمار الزيارة من خالل رّص الصفوف بروح وطنيإبهذه المناسبة ندعو العراقيين  
رهاب وجائحة كورونا والسعي الحثيث لبناء السالم واالستقرار واعادة األوضاع الى الحياة اال االتحديات، خصوًص 

 .الطبيعية

 .والسالم السالم السالم كما قال البابا بالعربية في كلمة التوديع.. اا شكرً شكرً 

 

 الكاردينال 

 لويس روفائيل ساكو
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 رسالة شكر من البابا فرنسيس إىل فخامة رئيس اجلمهورية 

 

 فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح األكرم 

 رئيس جمهورية العراق 

 

 تحية أخوية وبعد، 

يسّرني أن أوجه إلى فخامتكم تحّيتي األخوية مع أطيب األماني لكم ولكل شعبكم العزيز، راجًيا أن تكونوا 
 . وجميع معاونيكم في تمام الصحة وموفور العافية وجزيل العطاء

مح لي أن ألتقي بكم في العراق، أعرب لفخامتكم عن بالغ الشكر والتقدير على حفاوة بعد شكر هللا الذي س
االستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها في بلدكم العريق بحضارته وثقافته وتاريخه والتقاليد الدينية وشعبه 

يوسف للكلدان في أشكركم لحضوركم بشخصكم صالة القداس اإللهي في كاتدرائية القديس . المثابر الصامد
 . بغداد، ما يدل على روح العزة والتسامح فيكم واألخّوة اإلنسانية

في هذه األيام التي أمضيتها بينكم، شعرُت أن االختالف الديني والثقافي والِعرقي، الذي يمّيز المجتمع 
في الشرق األوسط، أنه  فالعراق اليوم مدعو إلى أن يبّين للجميع، وخاّصةً . العراقي هو عوٌن ثمين لكم وللعالم

قادر بالرغم من االختالفات أن يتعاون في وئام وانسجام في بناء الحياة المدنية، وفي ترسيخ روابط األخّوة 
 . والتضامن في خدمة الخير والسالم، وتغذية األمل في مستقبل أفضل

ونه من أجل بناء مجتمع السيد الرئيس، أوّد أن أعّبر عن شكري الصادق لكل ما صنعتموه وما زلتم تصنع
س على الوحدة األخوية والتضامن والوئام  . أشكركم وتشكركم األجيال لعملكم النبيل في خدمتكم للخير العامّ . مؤسَّ

أسأل هللا القدير أن يؤيدكم في مسؤولياتكم، وأن يرشدكم على طريق الحكمة والعدل وأن يمنحكم دوام الصحة 
 . قي دوام التقدم واالزدهاروالعافية، وأن يمنح الشعب العرا

 0202آذار  25حاضرة الفاتيكان، 

 

 

 البابا فرنسيس
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 ذكريات الزيارة البابويةمن 

 

  ميدالية الزيارة
في خلفية الميدالية نجد خارطة العراق الجغرافية، حيث  

على . يجري من الشمال إلى الجنوب نهرا دجلة والفرات
اليوم الذي أمره  اليسار نجد صورة إبراهيم وهو يسير في

. الرّب أن يترك أور أرضه وينطلق إلى األرض التي أراه رّبنا
على اليمين تبرز نخلة محملة بالتمور، رمز االزدهار والغنى 

حول الميدالية وصف الزيارة وفي األسفل . المادي والروحي
 . التاريخ والسنة

 

 

 ( هدية إلى السفارة البابوية)موزاييك شعار البابا فرنسيس 
 لقطع اليدوي ل بالطريقة التقليديةبالكامل من الفسيفساء  مصنوعوهو 

 .نسيسقداسة البابا فر شعار  ويجّسد )...(

ة ، ويتكون من شمس مشعّ الرهبنة اليسوعيةشعار البابوي رمز ال يعلو
يسوع منقذ " ومعناها ) IHSيوجد االختصار  ا، وفي داخلهومشتعلة
مجتمع " أو " لدينا يسوع رفيًقا " ون الحًقا أو كما فّسره اليسوعي" البشرية 

باإلضافة . تهاقاعدصليب وثالثة مسامير في  ا، يعلوه"(يسوع المتواضع 
إلى مريم ، ، وفًقا لتقليد الشعاراتيرمز ، يظهر نجمالرهبنة إلى رمز

التي تشير في األيقونات اإلسبانية إلى عفة العذراء، وزهرة الناردين 
 .القديس يوسف

ليس ، ع األقدس وانتمائه إلى اليسوعيينإخالصه السم يسو  عنالبابا فرنسيس  عّبر، هذه الرموزل من خال
في الكلمات تكريم الرحمة اإللهية واختار . القديس يوسفإخالصه للسيدة العذراء مريم و عن أيًضا فحسب بل 
ق على ، الذي علّ لمكّرما امن عظات القديس بيد ةمأخوذ وهي ،Miserando atque eligendo: أسفل الشعار

 ." اتبعني: قال لهرأى يسوع جابي ضرائب، وألنه رآه بمحبة واختاره، : " دعوة القديس مّتى في اإلنجيل قائالً 
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 ( الطاهرة في قره قوشهدية لكنيسة )أيقونة العذراء مريم 
، نسخة من حديثة الصنعمن الفضة، هذه األيقونة األنيقة 

للجماعة القديس لوقا نفسه  ،يد قديموفًقا لتقل أيقونة رسمها،
 .في أنطاكيةالمسيحية 

عام  صالة للتبشير المالئكيفرنسيس في أول  كما قال البابا
نضع أنفسنا تحت النظر الوالدي والمحّب لمريم الكلية "  :0202

. القداسة، التي تحتفل بها الليتورجيا اليوم بصفتها والدة اإلله
ا على دروب الزمن، ونحن نعهد ونستأنف بهذه الطريقة مسيرتن

تنظر مريم إلينا . بمخاوفنا ومضايقنا إلى التي تستطيع كّل شيء
كانون  2" ) بحنان والدّي تماًما كما كانت تنظر إلى ابنها يسوع

 (0202الثاني 

 

 

 (هدية للدير الكهنوتي في أربيل) تمثال خشبي للقديس يوسف
الحديث للقطع األثرية ني على الرغم من انتمائه إلى اإلنتاج الف

لقرن ا أسلوب، فإن تمثال القديس يوسف هذا ال يشير فقط إلى الدينية
لربنا، "  الوصي الصامت "، ولكنه يحترم بأمانة أيقونة التاسع عشر

  .العائلة المقدسة: جزًءا من عائلة مميزة جًدا الذي كان قبل ألفي عام

 ونبحث، أن نحلمنعمة  "ال يسعنا إال أن نطلب من القديس يوسف 
 ."كالم دون صمت ب، ونعمة المرافقة إرادة هللا في األحالمعن 

 

وكانت هدية البابا لأساقفة الذين زار قداسته أبرشياتهم، كؤوًسا 
للقّداس، عّبر من خاللها عن الشركة من خالل دم المسيح الذي يوّحد 

 . الكنيسة
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 طوابع بريدية مبناسبة الزيارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمناسبة زيارة البابا فرنسيسأصدرتها حكومة إقليم كردستان طوابع بريدية ة مجموع
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 ذكرى من يوبيل االلفني

 شهاره غزوان يوسف. األب دبقلم 
االحتفال ثناء أ ،الفاتيكانبقديس يوحنا بولس الثاني في قاعة بولس السادس بابا الصورة الحج الروحي لل

 .إبراهيمبينا أعلى خطى  0222شباط  08ور الكلدان في العراق يوم روحية ألوبمناسبة زيارته ال ،يوبيل االلفينب
انتشار االيمان  التابع لمجمعمعهد الن في و والدارس ،ن الكلدان والسريان من العراقو االكليريكي الحجّ  وشارك في

وهو يحمل كتاب ( احاليً باسيليوس المطران )يلدو باسل سليم  :في الصورة مع قداسة البابا بعضهم يظهرو  ،روماب
البابا واليوم حقق . لقداسة البابا الميكروفون وهو يحمل ( احاليً  األب)شهاره الصالة لقداسة البابا وغزوان يوسف 

إلى ق الزيارة ومنسّ  يوسليق العام للزيارة المطران باسوفيها كان المنسّ  ،لعراقإلى امنية في زيارته هذه األفرنسيس 
 . ب غزوانموصل األال
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  بعد اإلعالن الرمسي للزيارة  االصداءبعض 

 

 الزيارة البابوية المنتظرة رسالة بليغة لدعم جميع العراقيين: الرئيس العراقي برهم صالح
  0202كانون األول  1موقع ابونا 

 .م العراقييند رئيس جمهورية العراق برهم صالح أّن الزيارة البابوية المنتظرة ستكون رسالة بليغة لدعأك

سيقوم قداسة البابا فرنسيس بزيارة  : "وقال رئيس الجمهورية العراقية عبر حسابه الخاص على منصة توتير
هذه الزيارة التاريخّية إلى بالد ما بين النهرين، أرض الرسل واألولياء، وموطن . 0202إلى العراق في آذار 

غة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة اإلنسانية في أبو األنبياء، ستكون رسالة بلي( ع)سيدنا إبراهيم 
 ". التطلع إلى السالم والتسامح ومجابهة التطّرف

 حدث تاريخي 

نه لمن دواعي سرورنا اإلعالن عن أن قداسة البابا إ : "من جهتها قالت وزارة الخارجّية العراقّية في بيان 
 ". 0202آذار من العام  8إلى  5بزيارة العراق للفترة من فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، سيقوم 

إّن زيارة البابا إلى العراق، بالد ما بين النهرين، وأرض الرسل واالنبياء، وموطن أور والنبي  : "وأضافت
راق كما أنها تمثل رسالة سالم إلى الع. إبراهيم، تمّثل حدًثا تاريخًيا، ودعًما لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم

والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف اإلنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح 
 ". والتعايش

 

 البابا فرنسيس في العراق، فعل شجاع يعطي الرجاء: الكاردينال ساكو
 0202ار لعام آذ 8وحتى  5بطريرك بابل للكلدان يعلق على اإلعالن عن زيارة البابا فرنسيس للعراق من 

 0202كانون األول  8 فاتيكان نيوز

زيارة طال انتظارها هي الزيارة التي أعلن عنها البابا فرنسيس إلى العراق حيث سيزور بغداد، سهل أور،  
وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان . وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوى  أربيلالمرتبط بذكرى إبراهيم، ومدينة 

طريرك بابل للكلدان، الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، عّبر فيها عن االنتظار الحار لهذه نيوز مقابلة مع ب
الزيارة حاماًل صوت الجماعة المسيحية والشعب العراقي وصوت الذين يصّلون ويرجون السالم في الشرق 

 .األوسط
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يحمل لمسيحيي الشرق، وشعوب  يأتي البابا إلينا وهذا يعني أنه. لقد رحبنا بهذا الخبر بفرح كبير: وقال
نما أيًضا بالرجاء  –الذين يعيشون منذ فترة في حالة من الشك والخوف والعديد من المشاكل  –الشرق  دعمه وا 

لها معنى  "Fratelli tutti "إنَّ الرسالة العامة . هذه الزيارة هي حج نجد فيه رسالة أخوة بشرية. بوضع أفضل
نما أيًضا لجميع الناس في هذه البلدانليس بالنسبة للمسيحيين وحسب، و  كفى حروب وكفى نزاعات وكفى : ا 

. نتوقع الكثير من األب األقدس. علينا أن نبني الثقة والسالم واالستقرار والتضامن البشري . موت ودمار وفساد
ا، والسيما في . وهذه الزيارة ستكون لحظة قوية بالنسبة له لكي يعلن الحقيقة  .هذا الوقتإنه فعل شجاع جد 

ورئيس الجمهورية كان قد التقى باألب األقدس ودعاه لزيارة . هناك رغبة من قبل الحكومة العراقية: أضاف
اآلن آمل أن يكون كل . لطالما حلم البابا بأن يزور أرض إبراهيم. كما وّجهت أنا أيًضا له رسالة دعوة. العراق

حيثما  : "وهو كان قد قال في بداية حبريته. لنا، ألننا تعبنا بالنسبة. شيء إيجابًيا من أجل تحقيق هذه الزيارة
ونحن كمسيحيين، في العراق وسوريا ولبنان وفي جميع . وهذا ما قام به".  دعت الحاجة فأنا مستعد للذهاب

إنَّ الشيء الوحيد الذي . أنحاء الشرق األوسط، ال نملك وسيلة أخرى للدفاع عن أنفسنا سوى الصالة والرجاء
نحن في الواقع أقلية تعيش صعوبات، وقد عانينا الكثير خالل العشرين سنة الماضية . نحنا القوة هو إيماننايم

سيحمل البابا كلمة نبوية ترفع روح الجميع وتفتح . إنها كارثة... لكن إذا فكرنا في سوريا، ولبنان . في العراق
دان المجاورة، أفًقا جديًدا لأخوة واالحترام والتعايش عيون المواطنين العراقيين؛ ولكّنه سيحمل أيًضا إلى البل

 .المتناغم

وختم بطريرك بابل للكلدان، الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيًبا على سؤال 
باالستعداد،  وقد بدأنا. كنا على علم بهذا الخبر منذ أكثر من شهر تقريًبا: حول االستعدادات لهذه الزيارة، وقال

وهذه الزيارة ستكون بمثابة عيد ميالد جديد بالنسبة لنا في . واآلن سنعيش زمن المجيء ومن ثم عيد الميالد
إنه أب للجميع، حتى المسلمون يحترمونه وهم سعداء . شخص األب األقدس الذي هو أب الكنيسة الكاثوليكية

 .لكي يصغوا إلى الباباإن الناس ينتظرون هذه الزيارة بفارغ الصبر . للغاية
 

 ما الرسالة التي يريد البابا فرانسيس إيصالها؟: زيارة البابا فرانسيس إلى العراق
 0202كانون األول  8 بي بي سي قسم المتابعة اإلعالمية

 " تاريخية "وصف الرئيس العراقي برهم صالح الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس بأنها 

 8إلى  5سوف يزور العراق في الفترة من  البابا فرانسيس اتيكان أنناقشت صحف عربية إعالن الف
 .0221آذار، في أول جولة خارجية له منذ أواخر عام /مارس

لها البابا الرحالت ا علق خالشهرً  25وذكرت إذاعة الفاتيكان أن الرحلة، التي تستمر أربعة أيام، تأتي بعد 
 .الدولية بسبب وباء كورونا

https://www.bbc.com/arabic/topics/cyx5kw2gpp3t
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 ". تاريخية "ووصف الرئيس العراقي برهم صالح الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس بأنها 

 " رسالة سالم للعراق والمنطقة "

ة أول رحل يإلى العراق ف"  غير مسبوقة "العراقية إن البابا فرانسيس يقوم بزيارة "  الزمان "وتقول صحيفة 
ن وزارة الخارجية العراقية رحبت  21-خارجية له منذ تفشي جائحة كوفيد على أن تشمل مدينة الموصل، وا 

 .بأسرها" رسالة سالم للعراق والمنطقة"للبابا، معتبرًة أنها " التاريخية"بالزيارة 

ولم يعد  0221و 0228تل سهل نينوى بين العامين تنظيم الدولة اإلسالمية كان اح : "وتضيف الصحيفة
المسيحيون في هذه المنطقة الواقعة في شمال العراق بأعداد كبيرة إلى ديارهم منذ ذلك الحين ألن التوترات بين 

ولم يزر أي مسؤول رسمي أجنبي . الجماعات المسلحة تبقى كثيرة فيما البنى التحتية ال تزال مدمرة بشكل واسع
 ". الموصل منذ أكثر من خمس سنوات

اآلمال تظل معقودة على أن تسهم زيارة البابا في تقوية النسيج  : "العراقية"  شفق "صور، في ويقول جورج من
جديدة في تعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح ونبذ الخالفات والصراعات  اجتماعي العراقي، وأن تفتح آفاقً اال

ني أو طائفي أو فكري أو سياسي، والنزاعات وتحقيق الوحدة الوطنية، ورفض التمييز على أساس عرقي أو دي
 ". بما يفسح المجال لمشاركة أوسع للمسيحيين في العملية السياسية ومؤسسات الدولة

تكون الزيارة بادرة خير تبعث األمل في نفوس المسيحيين للتشبث بأرض آبائهم  "ويدعو الكاتب إلى أن 
المواطنة كأساس لتحديد الحقوق والواجبات، ومد  إذ أن الحفاظ على النسيج االجتماعي واعتماد مبدأ. وأجدادهم

جسور التفاهم والتقارب وتعزيز اآلخاء بين أتباع الديانات والمذاهب في العراق، مهمة حتمية إلرساء مبادئ 
 ". العدالة والمساواة في المجتمع

ة األولى على حماية المسيحيين والحيلولة دون رحيلهم إلى خارج موطنهم األصلي، تقع بالدرج : "وأضاف
عاتق الدولة العراقية، عبر العمل الجاد لتغيير الصورة النمطية الراهنة إزاء حقوقهم ومعالجة التجاوزات التي تقع 

 ". عليهم، وتطبيق ما جاء في الدستور العراقي في ما يخص أتباع الديانات والمذاهب في العراق

ة خير تبعث األمل في نفوس المسيحيين للتشبث تكون الزيارة بادر  "يدعو الكاتب جورج منصور إلى أن 
 ." بأرض آبائهم وأجدادهم

 " دالالت ورسائل مهمة "

ال شك أن زيارة البابا إلى العراق  : "اللندنية"  الشرق األوسط "من جهتها، تقول مينا العريبي في صحيفة 
سة الكاثوليكية، رغم أن الزيارة ستكون لها أهمية خاصة للمسيحيين من أبناء العراق، وخاصة من أتباع الكني

 ". بالفعل تعني كل العراقيين، ألنها تحمل دالالت ورسائل مهمة
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أصعدة رئيسية؛ أواًل، تمثل  الرمزية التي تحملها زيارة البابا يمكن اختصارها على ثالثة "وترى الكاتبة أن 
من المؤسف أن . ام صعوبة العيش حاليً تمراريتهم رغلمسيحيي العراق وتؤكد أهمية وجودهم في البالد واس ادعمً 

ولقد تراجعت بشكل ملحوظ في العراق مع الهجرة العالية بسبب  اعربي تتراجع سنويً أعداد المسيحيين في العالم ال
 ". أزماته المتتالية

لى ، عاا ودوليً لى مكانة العراق وأهميته إقليميً ا عأما على الصعيد الثاني، فالزيارة تعتبر مؤشرً  : "وتضيف
 ". الرغم من كل المصاعب التي يشهدها

تشكل مرحلة مهمة للحد من التطرف وكبح جماح من  "أما على الصعيد الثالث فتقول العريبي إن الزيارة 
وفي الحقيقة، هذا التطرف يأتي ليس فقط من داعش والمجرمين التابعين للتنظيم اإلرهابي، بل من . يدعو إليه

زيارة البابا إلى الموصل وقرقوش في . نوع الديني الذي لطالما امتاز وتمتع به العراقالمتطرفين الذين يرفضون الت
 سهل نينوى المرتقبة ستكون ذات رمزية عالية بعد أن سعى أتباع داعش لطرد أبناء نينوى من وطنهم التاريخي

." 

اثوليكية، إلى العراق، في مارس زيارة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الك : "اإلماراتية"  البيان "وتقول صحيفة 
المقبل، ستكون األولى على اإلطالق، لرأس الكنيسة الكاثوليكية لهذه البالد المنكوبة بالحروب والصراع الداخلي، 
الذي لم يسلم منه أي عرق أو طائفة أو مذهب، وربما من هذه الظروف، تكتسي الزيارة تاريخيتها، أكثر من 

 ".  كونها الخروج األول للبابا نفسه من الفاتيكان، منذ تفشي وباء كوروناكونها األولى ألي بابا، وال

الزيارة المرتقبة تكتسب دالالت مهّمة، إذ إن الحروب والصراعات الداخلية التي شهدها  : "وتضيف الصحيفة
خاصة  العراق، تسببت بنزوح كبير للمسيحيين عن هذا البلد، ودول أخرى بالمنطقة، إذ عانوا من صعوبات،

وكان البابا الراحل، يوحنا بولس الثاني، أراد عام . عندما سيطر تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من بلدانهم
، زيارة مدينة أور العراقية األثرية، التي يعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل، وكان من المقرر أن 0222

سرائيل، إال أن المفاوضات بهذا الشأن مع تكون الزيارة، المحطة األولى، ضمن رحلة تشمل العر  اق ومصر وا 
 ". الحكومة العراقية آنذاك، انهارت، ولم يتمكن من تنفيذ الزيارة

 

 زيارة البابا التاريخية يحتاجها العراق
  0202 كانون األول 8

في واشنطن بين عامي « الشرق األوسط»س التحرير السابقة، عملت مديرة مكتب مساعدة رئي: مينا العريبي
 اإلماراتية« ذا ناشيونال»وهي االن رئيسة تحرير صحيفة  0222 -0221

 8و 5بعد طول انتظار، تم اإلعالن عن موعد زيارة البابا فرانسيس إلى العراق، لتكون الزيارة بين يومي 
تشمل جولة البابا المرتقبة إلى العراق كاًل من بغداد والموصل وقرقوش في سهل  .من العام المقبل( آذار)مارس 

https://aawsat.com/home/writer/Mina%20Al-Oraibi
https://aawsat.com/home/writer/Mina%20Al-Oraibi
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أيام دليل على أهمية الزيارة وحرص البابا على  2زيارة مدن عدة وعلى مدار . نينوى، باإلضافة الى أربيل
أن تسهل  واألمل هو. لقد حرص البابا على التواصل مع الناس مباشرة أينما ذهب. التواصل مع العراقيين

الحكومة العراقية من توفير الفرص لتواصل الناس، وخاصة أتباع الكنيسة الكاثوليكية مع البابا فرانسيس مباشرة، 
 .وأال تكون الزيارة فقط فرصة للمسؤولين

ال شك أن زيارة البابا إلى العراق ستكون لها أهمية خاصة للمسيحيين من أبناء العراق، وخاصة من أتباع 
 .لكاثوليكية، رغم أن الزيارة بالفعل تعني كل العراقيين، ألنها تحمل دالالت ورسائل مهمةالكنيسة ا

لمسيحيي العراق  اأصعدة رئيسية؛ أواًل، تمثل دعمً  الرمزية التي تحملها زيارة البابا يمكن اختصارها على ثالثة
ن في المؤسف أن أعداد المسيحيي من. اتمراريتهم رغم صعوبة العيش حاليً وتؤكد أهمية وجودهم في البالد واس

وبعد . ولقد تراجعت بشكل ملحوظ في العراق مع الهجرة العالية بسبب أزماته المتتالية االعالم العربي تتراجع سنويً 
في المائة من سكان العراق، باتوا يشكلون نسبة أقل بكثير، يقول البعض  20 حواليأن كان المسيحيون يشكلون 

لقد خسر العراق الكثير بسبب الحروب واالقتتال الداخلي والفساد وغيرها من . لمائة اليومفي ا 2إنها أقرب إلى 
قد تكون . خارجومن بين تلك الخسائر خسارة الماليين من أبناء البلد الذين هاجروا إلى ال. ويالت حلت بالبالد

 .ستقبلهم في البالدلبقاء المسيحيين في العراق وتشدد على أهمية تاريخهم وم اهذه الزيارة حافزً 

، على الرغم من كل اا ودوليً لى مكانة العراق وأهميته إقليميً ع ايد الثاني، فالزيارة تعتبر مؤشرً أما على الصع
فمن المتوقع أن يكون العراق الوجهة األولى للبابا بعد بقائه في الفاتيكان هذا العام . المصاعب التي يشهدها

ضح بيان الفاتيكان الصادر أمس االثنين حول الزيارة أنه سيتم مراقبة ولقد أو . «21 -كوفيد »بسبب وباء 
كما أن اإلصرار على . الوضع الصحي العالمي إلى حين الزيارة، في حال تستدعي الظروف تأجيل الزيارة

( يكانون الثان)التوجه إلى العراق، بعد أن استقبل البابا الرئيس العراقي برهم صالح في الفاتيكان في يناير 
 .الماضي، يسلط الضوء على أهمية العراق

وفي . أما على الصعيد الثالث، فتشكل الزيارة مرحلة مهمة للحد من التطرف وكبح جماح من يدعو إليه
والمجرمين التابعين للتنظيم اإلرهابي، بل من المتطرفين الذين « داعش»الحقيقة، هذا التطرف يأتي ليس فقط من 

زيارة البابا إلى الموصل وقرقوش في سهل نينوى . ذي لطالما امتاز وتمتع به العراقيرفضون التنوع الديني ال
 .لطرد أبناء نينوى من وطنهم التاريخي« داعش»المرتقبة ستكون ذات رمزية عالية بعد أن سعى أتباع 

أزوره على  وأريد أن.. اإنني أفكر في العراق دومً »: 0221عام ( تموز)وقد قال البابا في اجتماع في يوليو 
أمل أنه يستطيع أن يرسم المستقبل بشكل سلمي ومن خالل السعي المشترك للصالح العام لكل أطياف 

وكان البابا فرانسيس قد نوه إلى أهمية العراق باختياره بطريرك الكلدان في العراق، لويس روفائيل . «المجتمع
 .وء على محنة المسيحيين والعراقيين بشكل عامفي تسليط الض اا مهمً ، ليصبح كاردينااًل وقد لعب دورً ساكو

أرض الرسل واألولياء، »وصف الرئيس العراقي برهم صالح الزيارة المرتقبة بالتاريخية، قائاًل إن العراق 
تلف أطيافهم خرسالة بليغة لدعم العراقيين بم» وأضاف أن الزيارة تشكل. «وموطن سيدنا إبراهيم عليه السالم
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كل ذلك صحيح، ولكن الزيارة . «نية في التطلع إلى السالم والتسامح ومجابهة التطرفوتؤكد وحدة اإلنسا
بمفردها، رغم أهميتها، لن تنجح في تحقيق هذه الجهود إذا لم تؤكد جميع الجهات العراقية واألحزاب السياسية 

وص عليها في األديان إن حرية المعتقد واحترام اإلنسان مبادئ منص. التزامها حقًا التسامح واحترام اآلخر
السماوية وبحسب الدستور العراقي، إال أن الكثير من العراقيين في الواقع ال يشعرون بأنهم يتمتعون بحماية 

 .حقيقية من الدولة، التي ما زالت تعاني من ضعف أجهزتها األمنية وقدرتها على حماية اإلنسان البسيط

ايا العدة التي حرص على مناصرتها، على رأسها قضايا البابا فرانسيس لديه مكانة عالمية بسبب القض
لقد كانت زيارة البابا فرانسيس إلى . التعايش السلمي وحماية المهجرين والالجئين ومساعدة الفقراء وحماية البيئة

خطوة مهمة في ترسيخ مبادئ التسامح في المنطقة والتشديد على  0221عام ( شباط)دولة اإلمارات في فبراير 
وتوقيع بابا الفاتيكان مع شيخ . جمع كل من يعيش في العالم العربي بغض النظر عن الدين أو المعتقدما ي

األزهر الدكتور أحمد الطيب وثيقة اإلخوة اإلنسانية، تلك الزيارة شكلت لحظة تاريخية مهمة تؤشر إلى التزام 
ضافة إلى العمل على لجم كافة أشكال المؤسستين الدينيتين بالعمل على بناء الجسور بين الناس كافة، باإل

 .فزيارة البابا المقبلة للمنطقة ستكون محطة مهمة في استمرار هذه المسيرة. التطرف

على موقع العراق المتميز،  ازيارة تاريخية تسلط الضوء مجددً  تشكل زيارة البابا إلى العراق فرصة للتطلع إلى
ال شك أن الغالبية العظمى . العنف والقتال الذي دار في البالدباإلضافة إلى كونها فرصة لتضميد جراح ضحايا 

« القاعدة»من العراقيين يرفضون هذه الهجمات التي تعرض لها المسيحيون على يد المجرمين من تنظيمي 
وغيرهما من تنظيمات إرهابية، ولكن في الوقت نفسه ال يمكن النكران بأن هذه الجرائم حدثت في « داعش»و

. اا واجتماعيً ا وماديً ا وأمنيً الجة نتائج تلك الجرائم، قانونيً وهناك حاجة مستمرة لمع. لت عموم الناسالعراق وطا
ومن يخشى على حياته، يحتاج إلى تعهدات من األجهزة . فمن تم تهجيره وأخذ بيته يجب أن يسترجع حقوقه

بناء الثقة في بعض المدن والقرى التي  أما المعالجة االجتماعية فتحتاج إلى إعادة. األمنية لتوفر له الحماية
شهدت االقتتال الطائفي وا عادة العراقيين إلى ما اعتادوا عليه على مر القرون من التعايش السلمي والتآخي 

 .اإلنساني
 

 زيارة البابا تمثل دعوة للعالم للمساعدة في دعم استقرار العراق: سفيرة العراق في روما
 0202كانون األول  8ألنباء الوكالة الوطنية العراقية ل

ن بابا الفاتيكان سيزور عدة مدن عراقية، خالل أ " :روما صفية السهيل اليوم الثالثاءعلنت سفيرة العراق في أ 
 ". ل زيارته الى العراق في آذار المقب

نها التقت البابا في زيارة خاصة خالل حزيران الماضي بعدما رفع إ، وقالت السهيل في تصريح صحفي
 .هميتها بالنسبة لجميع العراقيينأ لى العراق و إهمية زيارته أ عن  حجر الصحي في ايطاليا، وتحدثت معه طويالً ال
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ن البابا سيزور عدة مدن عراقية خالل زيارته المرتقبة، وهو حريص على التواصل مع جميع أ: " ضافتأو 
رها الفرص لتواصله مع عامة الناس في كدت توفيأن الحكومة العراقية أالعراقيين وليس المسيحيين فقط، كما 

 ".  مناسبة عامة

ن الجهود التي أهناك حراك دبلوماسي بين بغداد والفاتيكان بدأ منذ فترة لترتيب هذه الزيارة، كما  : "وقالت
ه بذلتها الدولة العراقية بكافة مؤسساتها وسفاراتها ورئيس الكنيسة الكاثوليكية لويس ساكو كانت كبيرة لترتيب هذ

 ". الزيارة

ا للعراق عندما كان للعراق تمثيل لدى الكنيسة الكاثوليكية ن الزيارة تحمل رمزية عالية تمثل دعمً إ : "وتابعت
خرى أبلويس ساكو، وهي كبيرة ورفيعة بحد ذاتها للعراق والعراقيين والمشرق، وهي رسالة  بمرتبة كاردينال ممثالً 

 ".  في بلدانهم وعدم الهجرة منها ،راقيون همية بقاء مسيحيي المشرق، ومنهم العأل

ن هذه الزيارة بمثابة دعوة للعالم للمساعدة في استقرار العراق وسالمته ودعم اعادة اعماره، كما أ"  :ضافتأو 
في هذه الزيارة رسائل عن اهمية االستمرار في تقوية النسيج االجتماعي العراقي وفتح آفاق جديدة في تعزيز مبدأ 

 ".  لمناطقهم واعادة اعمارهامشترك، ودعم وتيرة عودة المهجرين والنازحين التعايش ال

 

 كنا ننتظرها منذ وقت طويل: مسيحيو العراق يترقبون بفرح زيارة البابا فرنسيس إلى بالدهم
 0202كانون األول  1 أ ف ب

ألجواء أجواء فرح في القداس الصباحي الذي يقام يومًيا في بلدة كرمليس، قرب مدينة الموصل، كانت ا 
 .وترقب الثالثاء غداة اإلعالن عن زيارة غير مسبوقة للبابا فرنسيس إلى العراق في آذار المقبل

كنا ننتظر هذه الزيارة )...( كلنا فرحون  "عقب القداس في الكنيسة الكلدانية، ( عاًما 85)وقالت أديبة حنا 
 ل لماذا ال يأتي للعراق، أال يوجد مسيحيون في العراق؟كلما كان يزور بلدا نتساء "وأضافت ".  منذ وقت طويل

 .يمكن أن يقدم عليها البابا"  أروع خطوة "واعتبرت أن الزيارة ". 

عاًما سيقوم بأول زيارة بابوية على اإلطالق إلى العراق  82وأعلن الفاتيكان االثنين أن الحبر األعظم البالغ 
 .أور في جنوب البالد ومحافظة نينوى في شمالها بداية آذار، تشمل محطات في بغداد ومنطقة

، ما أدى إلى نزوح 0228وسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على سهل نينوى وأجزاء واسعة من العراق عام 
 .ماليين األشخاص وبينهم مئات آالف المسيحيين هرًبا من ممارسات التنظيم المتطرف الوحشية

 " بناء السالم "

بدأ المسيحيون في العودة تدريجًيا إلى مناطقهم، ومن بينها بلدة كرمليس التاريخية التي بعد هزيمة التنظيم، 
نصف عددها السابق، في  حواليعائلة إلى البلدة، أي  822وعادت نحو . كلم شرق مدينة الموصل 08تبعد 



100 

عة للدولة تسيطر حين ال يزال اآلخرون مترددين بسبب تردي الخدمات العامة والتوتر بين جماعات مسلحة تاب
 .على مناطق مجاورة

تثير الزيارة الكثير من  "وقال كاهن كنيسة مار أداي الرسول ثابت حبيب يوسف بعد القداس، إنه يأمل أن 
القضايا العالقة التي تقف بوجه عودة النازحين والمهجرين المسيحيين، ومنع التغيير الديموغرافي والحفاظ على 

تساهم في  "التي ينتظر أن "  بدأ العد التنازلي لموعد الزيارة "وتابع ".  عمار الجادهوية مناطقنا، ومباشرة اإل
 ".  لفت انتباه العالم إلى العراق ودعمه

وكان عدد المسيحيين في العراق أكثر من مليون ونصف مليون، لكن النزاعات المتتالية واالستهداف الذي 
ودفع االقتتال الطائفي عقب . ألف، وفق التقديرات 822هم إلى تعرضوا له في مراحل عدة، أدت إلى تراجع عدد

العديد من المسيحيين إلى مغادرة البالد، ثم تفاقمت هجرة األقليات بصفة عامة مع  0222الغزو األميركي عام 
 .بدء هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية

تساعد زيارة البابا فرنسيس في  بدوره عن أمله في أن( عاًما 52)وعّبر مدير مدرسة البلدة زهير منصور 
، إنه 0221وقال خارج الكنيسة التي تّم ترميمها عقب استعادة كرمليس من التنظيم المتطرف عام . تعافي العراق

 ".  خطوة أولى لبناء سالم في هذا الوطن الجريح"يتطلع ألن تكون الزيارة 

 " وقت استثنائي "

دعوة رسمية الى البابا فرنسيس لزيارة البالد، لكن هذا األخير  0221ووجه الرئيس العراقي برهم صالح عام 
وستكون هذه أول زيارة خارجية للبابا منذ بدء تفشي . 21-عّلق جميع تنقالته في حزيران بسبب تفشي وباء كوفيد

 .الفيروس في إيطاليا

وقال غبطته . هة مثاليةورأى بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال لويس روفائيل ساكو أن العراق يمثل وج
وقت استثنائي، وفي مثل هذا الوقت يجب أن يكون األب بين  "في بغداد، إن البالد تمر بي"  فرانس برس "لوكالة 

 ". أبنائه، وسيكون بين أبنائه

ورغم أن أغلب مناطق العراق أصبحت خالية من النزاعات المسلحة، لكن البالد تواجه أسوأ أزمة مالية منذ 
. نحن كعراقيين وشرقيين بحاجة ألن نسمع صوًتا آخر غير صوت البارود "أضاف البطريرك ساكو و . عقود

 ". يجب أن نسمع صوت تسامح

واعتبر البطريرك . وفي برنامج البابا، زيارة إلى مدينة أور القديمة حيث ولد النبي ابراهيم، وفق الكتاب المقدس
، مشدًدا " الزيارة هي حج إلى عائلة ابراهيم التي تجمع وال ُتبعدزيارة أور هي ألبو المؤمنين، هذه  "لويس أن 

 ".  ال يمكن للبابا أن يقوم بذلك في مكان آخر. أمًرا عراقًيا فريًدا "على أنها تمثل 

في بغداد األب مارتن بني، فعّبر عن األمل في أن تحقق الزيارة "  انتقال مريم العذراء "أما كاهن كنيسة 
 نأمل أال تكون زيارة إعالمية، وأن يكون لها أثر على قادتنا "وقال . ا في واقع المسيحيين العراقيينتغييًرا ملموسً 
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سنحتفل بمجيء ... هدية ميالدية عظيمة وكبيرة "واعتبر األب بني المتحدر من بلدة كرمليس أن الزيارة ". 
 .لعام المقبلمن ا"  كانون األول، وبمجيء البابا في الشهر الثالث 05المسيح بيوم 

 

 مقال للكاردينال فرناندو فيلوني يتناول فيه زيارة البابا المرتقبة إلى العراق
في أعقاب اإلعالن عن زيارة البابا المرتقبة إلى العراق في آذار المقبل، كتب الكاردينال فرناندو فيلوني، 

داد، مقااًل نشرته صحيفة أوسيرفاتوريه والسفير البابوي السابق في بغ " فرسان القبر المقدس" يالمعلم األكبر ل
 .رومانو الفاتيكانية، سلط فيه الضوء على هذه الزيارة المرتقبة وأهميتها بالنسبة للشرق األوسط

 0225الكاردينال فيلوني خالل زيارته إلى العراق كمبعوث شخصي لقداسة البابا فرنسيس، نيسان 

  0202كانون األول  20 فاتيكان نيوز

ته أن هذه الزيارة ينتظرها بفارغ الصبر العراقيون والبابا نفسه، مشيًرا إلى أن اإلعالن عن هذه كتب نياف 
الزيارة وّلد تأثًرا كبيًرا في نفوس أبناء هذا البلد الجريح، الذين دمعت عيونهم لدى تلقيهم النبأ، وأكد الكاردينال 

أفراحهم وأتراحهم على  – السيما المسيحيين منهم –ن فيلوني أنه تأثر هو أيًضا خصوًصا وأنه تقاسم مع العراقيي
 .مدى السنوات العشرين الماضية

بعدها انتقل إلى الحديث عن األهمية التي يشكلها العراق، الفًتا إلى أن بالد ما بين النهرين كانت مهًدا  
ُن ابراهيم، وفيها بشر وُدفن فيها أبصر النور إيما. للحضارات القديمة، السيما السومريين والبابليين واألشوريين

وقد وصلت إلى تلك الربوع بشارة اإلنجيل من خالل توما الرسول، ونمت . بعض األنبياء كحزقيال ويونان وناحوم
وفي . هناك الكنيسة الشرقية، وامتد حضورها إلى منطقة الخليج الفارسي، وصواًل إلى الهند وأفغانستان ثم الصين

وهناك تالقت الحضارات . إلسالم وعرف االنقسام المأساوي بين السنة والشيعةبالد ما بين النهرين نما ا
كما أن المسيحيين المقيمين اليوم في العراق هم ورثُة تاريخ عريق، . المسيحية واإلسالمية، العربية واإلغريقية

 .ليس معروًفا كما يجب

صلة وصل بين الشرق األوسط وآسيا  أما على الصعيد الجيوسياسي، تابع نيافته يقول، تشكل أرض العراق 
ومما ال شك فيه أن . وقد شكلت الموارد النفطية الغنية مصدًرا للنعمة والنقمة في اآلن مًعا. الوسطى والغربية

البابا سيجد في تلك األرض، التي ارتوت من دماء العديد من ضحايا الصراعات المسلحة، تاريًخا يلقي بثقله 
فت إلى أن الحضور المسيحي في العراق تراجع بصورة مأساوية خالل السنوات ول. على السكان المحليين

قليم كوردستان الشمالي. الماضية . وكان حضوُر الجماعات المسيحية يترّكز في العاصمة بغداد وسهل نينوى وا 
وانعدام  جماعات تأقلمت مع الواقع على مدى قرون واختبرت تعايًشا لم يكن سهاًل، وعانت من التمييز والحقد

 .التسامح وحتى االضطهاد
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وأشار إلى أّن البابا فرنسيس سيذّكر العراقيين بإمكانية تحقيق تعايش يرتكز إلى األخوة اإلنسانية التي تطرق  
وشدد . إليها في وثيقة أبو ظبي والتي وقع عليها مع شيخ األزهر في الرابع من شباط فبراير من العام الماضي

ذا التعايش في األرض التي ُولد فيها ابراهيم، ألن العراق هو بأمس الحاجة إلى هذا على أهمية أن يتحقق ه
باإلضافة إلى الكنائس  –الكلدانية، السريانية، األرمنية والالتينية-التعايش اليوم، مذكًرا بأن الكنيسة الكاثوليكية 

 .غض النظر عن معتقداتهم الدينيةالشرقية األخرى طالبت، وما تزال تطالب، بتعايش يحترم جميع المواطنين ب

ولم يخُل مقال الكاردينال فيلوني من التطرق إلى الخدمة الدبلوماسية التي قام بها في العراق عندما كان  
سفيًرا بابوًيا في بغداد على مدى خمس سنوات، وأكد أنه تعلم أن يحب الشعب العراقي، خصوًصا الجماعات 

انت سنوات صعبة للغاية، إذ وّلد سقوُط نظام الرئيس صدام حسين حالة من وروى أن تلك ك. المسيحية المحلية
الفوضى ولم تسلم الجماعات المسيحية من االعتداءات اإلرهابية والهجمات الوحشية، فُقتل العديد من المسيحيين 

كونات وشدد ختاًما على ضرورة أن يتم تخطي االنقسامات بين م. وصودرت بيوتهم وأمالكهم، وفّر كثيرون 
 .المجتمع العراقي وباستطاعة وثيقة األخوة اإلنسانية أن تلعب دوًرا هاًما في هذا السياق

 

 كنيسة تعرضت للتفجير والدمار  58
 : الكردينال لويس ساكو في لقاء حصري مع المدى

 زيارة البابا فرنسيس ستجعل العراق منفتًحا على جميع الدول 
 ة إلى المدنية والحكم المدنيشخصية الفرد العراقي معتدلة وميال

  0202آذار  3، جريدة المدى، د صباحامحم/ حاوره

عشية وصول البابا فرنسيس إلى العاصمة بغداد نهار يوم غد الجمعة، وهي الزيارة األولى للَحَبر األعظم 
البابا بالمرجع  للعراق، تحدث نيافة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، عن وجود مفاجآت في اللقاء الذي يجمع

ا لتوقيع وثيقة األخوة ا دعوة االخير لزيارة الفاتيكان استعدادً الديني علي السيستاني يوم السبت المقبل، متوقعً 
 .اإلنسانية

ان زيارة الحبر األعظم تأتي لبناء ( المدى)وأوضح بطريرك الكلدان في العراق والعالم في لقاء موسع مع 
ا عن قيام جمعيات خيرية كنسية بتقديم المساعدة إلعادة بناء كل األطياف، كاشفً الثقة والصداقة والتسامح مع 

 .الكنائس المهدمة في مدينة الموصل

في البدء نسألكم عن أهداف وأبعاد هذه الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس إلى العراق في ظل  -
 الظروف األمنية والصحية غير المستقرة؟

رح عن أهمية هذه الزيارة التاريخية، وأنه كإنسان وقيادي في المجتمع البشري، أحب أن إن البابا فرنسيس ص
ا من الموجوعين العراقيين الذين تعرضوا لأذى في السنوات الماضية، إضافة إلى أن العراق بلد يكون قريبً 

وتعود أبعاد . يد من األنبياءا مقدسة لكون أن نبي هللا إبراهيم انطلق منها مع العدمحوري في المنطقة، ويعد أرًض 
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هذه الزيارة لحث أقدم جماعة مسيحية في ارض الرافدين، للبقاء والتوصل وبناء الثقة مع كل العراقيين، فضال 
يران ولكل دول المنطقة للعيش بسالم وأمان  .عن أنها رسالة لدول سوريا ولبنان واليمن وا 

بناء المكون المسيحي طيلة الفترة الماضية، كيف رغم المآسي والتهميش واالضطهاد الذي تعرض له أ -
ا للحظات االنتظار لمجيء أو استقبال البابا في أول زيارة لشخصية دينية بابوية تعيشون وتترقبون حاليً 

 مهمة إلى البلد الذي ولد فيه أبو األنبياء إبراهيم؟
م الحماسة للزيارة، وتكاد تكون اللحظة ا من هذا الحدث المهم والكبير، ولديهنعم إن المسيحيين مسرورون كثيرً 

، وهي خطوة لدعمهم بعد معاناتهم التي تعرضوا لها جراء األحداث االخيرة 0222المفرحة الوحيدة لنا بعد العام 
ن البابا يحمل هّم كل المسيحيين والعراقيين، وزيارته ستسهم في خلق وئام بين أبناء إ. على الساحة العراقية

واحد، وتدعو لمغادرة كل المشكالت والخالفات، والتأكيد على الهوية العراقية الجامعة لكل الشعب العراقي ال
ا الترحيب من قبل المسلمين وما أفرحنا حقً . األديان والطوائف والقوميات، وتنبذ الطائفية والتفرقة بين كل األديان

نعم، هي زيارة تهم كل أطياف الشعب . بقدوم قداسته إلى ارض النهرين، من خالل األناشيد والصور والبوسترات
العراقي من دون استثناء، وهي حافز للمكون المسيحي للبقاء في هذه األرض المقدسة، واالهم من هذا كله 

 .ا للقاء المرتقبعملية الترميم للشوارع واألزقة تحضيرً 

بغداد على مختلف األصعدة، أيكم بالنسبة لالستعدادات الحكومية والشعبية الستقبال البابا في العاصمة ر  -
 األخرى؟ واللوجستيةواقصد هنا االستعدادات األمنية 

نعم، كما أسلفت للتو، إن الترحيب والحماسة لدى أبناء الشعب العراقي بمختلف أطيافه ومكوناته، أدهشتنا 
تعبيد الشوارع  ففي بغداد نالحظ االستعدادات الحكومية والشعبية قائمة طوال الوقت ومتمثلة بإعادة. اجميعً 

وفي محافظة النجف التي لها رمزية معينة، هي األخرى بدأت تتحضر لهذا الحدث . وتأهيل األبنية واألزقة
وما الحظته في . التاريخي المهم بنشر الالفتات واألعالم الفاتيكانية وصور البابا فرنسيس، والكتابات المختلفة

في محافظة ذي قار قامت الحكومة المحلية بإنارة مدينة أور . نمدينة الموصل واستعداداتها مشابه لباقي المد
إن تلك االستعدادات تعبر عن طبيعة . التاريخية للمرة األولى، وجهزت منصة وقاعة كبيرة الستقبال الصحفيين

 هذه. شخصية الفرد العراقي بأنه شخصية منفتحة ومعتدلة بعيدة عن التطرف وميالة إلى المدنية والحكم المدني
المواقف رأيتها في أفعال الكثير من الناس أثناء اللقاء بهم ومن المسلمين على وجه التحديد كانوا فرحين بهذه 
الزيارة، وهنا إذا تسمح لي أريد أن أتحدث وأركز عن نقطة في غاية األهمية، هي أن هذه المواقف تمهد لعودة 

وطن بخبراتهم، ولنا في إقليم كردستان مثل يحتذى به في الكثير من المهجرين الذين من الممكن أن يعيدوا بناء ال
، حيث تمكنوا من بناء مدنهم بطريقة حضارية، وانقل لكم ولقرائكم 0222عودة اغلب المهاجرين بعد العام 

الكرام، من باب الطرفة، أن أهالي بغداد باتوا يطالبون بإطالة زيارة البابا من اجل قيام الدوائر المعنية بزيادة 
 .ليات اإلعمار والبناءعم

ن سمحتم نطلب بشيء من التفصيل إن أمكن لكم ذلك  ما - هو جدول زيارة البابا المرتقبة إلى العراق، وا 
 ؟بدءا من وصوله حتى مغادرته بغداد
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المقرر لوصول البابا إلى العاصمة بغداد، وكما مخطط له هو في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة، 
استقباله رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مطار بغداد الدولي، ثم بعدها سينتقل إلى  وسيكون في

القصر الجمهوري ويكون في استقباله رئيس الجمهورية برهم صالح ومئة وخمسين شخصية عراقية متنوعة من 
جمهورية رسالة إلى وسيوجه البابا بعد كلمة ترحيب رئيس ال. سياسيين ورجال دين وشيوخ عشائر ونخب ثقافية

السياسيين العراقيين سيشدد فيها على أهمية اإلصالح والسالم واالستقرار، والتأكيد على المواطنة والعدالة، ثم 
سيلتقي برجال المسيحيين في كنيسة سيدة النجاة، بعد ذلك سيتجه إلى مقر إقامته في سفارة الفاتيكان في منطقة 

( السبت)في اليوم الثاني . ا سيكون مروره في شاع السعدون وسط العاصمةالكرادة مقابل المسرح الوطني، طبع
سيغادر إلى مدينة النجف للقاء المرجع الديني السيد علي السيستاني، ومنها إلى مدينة أور للقاء مع ممثلي 

اس في كنيسة وبعد ذلك يوجه رسالته للجميع، ثم يعود إلى بغداد إلقامة القد. الديانات في العراق وأداء الصالة
، ثم (دينية وسياسية وعشائرية)ا بحضور مسؤولين حكوميين مع مئة وخمسين شخصية مسلمة ماري يوسف ظهرً 

لى نينوى   .يتجه نحو اربيل يوم األحد وا 

بعد  اا صعبً ا التي تعيش وضعً ا البابا في مدينة الموصل تحديدً هي اإلمكانية التي سيذهب إليه ما -
 اجتياح داعش وتحريرها؟

الساحل )ستشمل زيارته الموصل القديمة . بعد وصوله إلى اربيل سينتقل إلى الموصل بطائرة هيليكوبتر
والذهاب إلى أربع كنائس مهدمة وتحديدا كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك، كنسية السريان االرثذوكس، ( األيمن

قرة قوش للقاء مع المسيحيين الذين عادوا بعد ذلك التوجه إلى سهل نينوى و . ة األرمن، وكنيسة الكلدانسيوكن
مالعب المدينة، ثم الرجوع إلى بغداد لتوديعه بحفل  أحدا إلى اربيل إلقامة القداس في إلى بيوتهم، ثم يعود مجددً 

 .خاص في العاصمة بغداد يوم االثنين، اي أن البابا سيبقى في العاصمة بغداد لمدة ثالثة أيام

 اء البابا فرانسيس بالمرجع السيد علي السيستاني؟ما المعنى والهدف من لق -
وهذا الكالم للسيد المسيح في إنجيل "  كلنا إخوة "البابا كتب رسالة . إن اللقاء سيؤكد على األخوة البشرية

، وان سماحة السيد عمل " أخ لك في الدين ونظير لك في الخلق "متى، وأيضا في اإلسالم أن اإلمام علي يقول 
انتم جزء منا ونحن جزء  "ضع صورته مع البابا مع غصن الزيتون مع حمامة السالم مع وضع عبارة ا و بوسترً 
ربما بعد اللقاء سيكون هناك تصريح أو موقف مشترك للتأكيد على . إن هذه العبارات تدل على األخوة".  منكم

 .العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين

 رسالة معينة يحاول إيصالها إلى السيستاني؟بحكم قربكم من البابا هل هناك  -
 إن مكتب المرجع الديني السيستاني نفى وجود توقيع وثيقة مع البابا، إن العمل على هكذا وثيقة يتطلب عمالً 

 .ا لتوقيع مثل هكذا وثيقة بين السيد والباباا، ربما الظروف غير مهيأة حاليً كبيرً 

وثيقة مع المرجع الديني علي السيستاني على غرار ما حدث مع هل كان في نية الَحَبر األعظم توقيع  -
 شيخ األزهر؟
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قوله إن هذا اللقاء هو األول من نوعه لبناء الثقة والصداقة بين الطرفين  أستطيعال لم يكن كذلك، لكن ما 
 .حتى تتحول هذه الثقة إلى لقاءات أخرى إلبرام مثل هذه الوثيقة الموقعة مع شيخ األزهر مستقبالً 

 أتعتقدون أن البابا سيوجه دعوة إلى السيستاني لزيارة الفاتيكان؟ -
ان مشكلة تعرقل كل شيء ممكن ووارد الحصول في هذه الزيارة او اللقاء، لكن العمر وجائحة كورونا قد يكون

 .و اللقاءأو نوايا، وبالتالي ممكن حدوث مفاجآت في هذه الزيارة أمثل هكذا توجهات 

 المفاجآت، هل باإلمكان إن سمحتم التوضيح لنا عن هذه المفاجأة؟ماذا تقصدون ب -
ما اقصده بالمفاجأة هو من الممكن أن تكون هناك دعوة موجهة من البابا إلى السيد السيستاني لزيارة 
الفاتيكان للقاء به أو قد يكون هناك تصريح مشترك فيه فتوى مشتركة يتبناها كل من البابا والسيستاني لنبذ 

 .ا عن كل الخالفات والتطرفراهية والعنف والدعوة للتسامح والعيش الكريم بعيدً الك

ذن ربما تكون هذه الزيارة كبادرة أولى من أجل التوقيع على وثيقة نبذ الطائفية والكراهية في الفترات إ -
 ا ونحن نتكلم عن وجود نية بتوجيه دعوة للسيستاني لزيارة الفاتيكان؟المقبلة خصوًص 

تم  هو التوقيع على الوثيقة في الفترات المقبلة على غرار ما تكون مثل هكذا دعوات، ما نأمله مستقبالً نعم س
 .التوقيع عليه مع األزهر لتوحيد الصفوف والمواقف

 هل تتوقعون إجراء مؤتمر صحفي مشترك بينهما؟ -
نما سيقتصر الموضوع على اخذ الصور الفوتوغرافية، وتصوير  حتى هذه اللحظة ال يوجد مؤتمر صحفي، وا 

 .فيديوي ال تطول مدته عن دقيقة واحدة

 ية دينية؟لماذا لم تكن في البروتكول زيارة مخصصة للقاء بشخصية سنّ  -
أن األزهر يمثل  ن زار األزهر في الفترات السابقة وكما هو معروفأنعم أود أن أوضح أن البابا سبق و 

ير بزيارة األزهر والذي وقعت في حينها على وثيقة لنبذ الكراهية والدعوة ة لهم اهتمام كبن السنّ أي، و المكون السنّ 
ية كبيرة تمت دعوتها إلى القصر عن وجود شخصيات سنّ  إلى السماح في أبو ظبي مع البابا فرنسيس، فضالً 

 .الجمهوري وكذلك إلى الكنيسة، وأيضا نحن في حوار معهم بشكل مستمر

لزيارة أنها تأتي نتيجة الستهداف المكون المسيحي وهجرتهم من هل تتصورون أن من أبعاد هذه ا -
 العراق؟

إن الزيارة من ضمن أهدافها قد تكون لمساندة المكون المسيحي وجميع المكونات العراقية للبقاء في العراق 
دول كثيرة،  ودعوة لكل العراقيين للمحافظة على التنوع الن هذا التنوع الديني الموجود في العراق غير موجود في

 .فهذه الفسيفساء يجب المحافظة عليها

ا بعد تعرضهم إلى التهجير دعني أسألكم في هذه المناسبة عن أوضاع المكون المسيحي حاليً  -
 والتهميش مما اضطرهم إلى مغادرة العراق؟
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أن عدد  ، ولوال الكنيسة لم يتبق أي مسيحي في العراق، واضرب لكم مثالً إن المكون المسيحي بات مهمالً 
، أما اليوم فتعدادهم اقل من ذلك بكثير، إذ 0222مسيحيي العراق وصل إلى مليون ونصف المليون قبل العام 

، في الحقيقة ال توجد إحصائية (ألف 522ألف إلى  822بين )يصل لقرابة نصف المليون مواطن مسيحي 
الجوار أعدادهم كبيرة بسبب ظروف االضطهاد  ا لكن الذين غادروا العراق إلى أوروبا ودولدقيقة عن العدد حاليً 

والتهجير والخطف واالستحواذ على بيوتهم في بغداد وباقي المحافظات العراقية األخرى، في بغداد وحدها عدد 
 ا في فترة من الفترات، أين هم اآلن؟المسيحيين يكاد يصل إلى مليون تقريبً 

 ذت عليها العصابات والمجاميع المسلحة؟أين بيوت هؤالء الذين غادروا العراق، هل استحو  -
أوكد لكم أن عملية االستحواذ على بيوت المسيحيين جاءت من قبل أشخاص معينين أو جماعات تحمل 

ا أمام هذه المشكلة الحقيقية إلعادة هذه البيوت إلى السالح، إال أن الحكومة غير قادرة على أن تعمل شيئً 
ناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم، إضافة إلى ذلك أن هناك أكثر من ألف مالكيها الحقيقيين، والقبض على الج

 .ومائتي مسيحي قتل خالل السنوات الماضية

 ؟وخربت والتي تم االستيالء عليها ماذا عن عدد الكنائس التي هدمت -

ت كنيسة فجرت في بغداد وكركوك ونينوى وغيرها من المدن والمحافظات قبل مجيء عصابا 58هناك 
داعش واحتاللها لبعض المناطق والمدن، وتمكنا من ترميم قسم من هذه الكنائس وقسم آخر لم ُنعد ترميمها 

 .وبناءها حتى هذه اللحظة مع شديد األسف

 هل سيقوم البابا بتبرع إلعمار الكنائس المهدمة؟ -
الموصل والمساهمة هناك جمعيات خيرية كنسية بدأت بتقديم مشاريع إلعادة بناء الكنائس في مدينة 

 .بإعمارها

 ما هي أمنياتكم من هذه الزيارة، ورسالتكم التي تحبون توجيهها للعراقيين بهذه المناسبة؟ -
ما نتمناه هو استثمار العراقيين لهذه الزيارة التاريخية للخروج من هذه القوقعة واألزمة، وان هذه الزيارة ستجعل 

ا سيرافقون البابا ما يعني أن العراق صحفيً  252علمه أن هناك أ ول، وما ا على جميع الدا منفتحً من العراق بلدً 
سينفتح على كل العالم من خالل هذه الزيارة التي ستشجع السياحة، وبالتالي نحن مع بناء دولة مدنية الن الدين 

تقدم أال بعد فصل غير قادر على بناء دولة معاصرة، الن الدين له مبادئ ثابتة، والسياسة متحركة، وأوروبا لم ت
 .الكنيسة عن الدولة
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 البابوية أصداء الزيارة بعض 

 

 " أراح نفسي "السيد السيستاني لقائي ب :في مؤتمر صحفي.. بابا الفاتيكان
  0202آذار  8سكاي برس 

قاء أعلن البابا فرنسيس، خالل مؤتمر صحفي على متن الطائرة التي أعادته إلى روما، اليوم اإلثنين، أن الل
 ." أراح نفسي" مع المرجع الشيعي األعلى في العراق آية هللا علي السيستاني 

 ." هذا اللقاء أراح نفسي" ا على أن ، مشددً " اا وحكيمً متواضعً  رجالً " وقال البابا إنه التقى 

هذا  ذلك شكل رسالة عالمية وشعرت أن من واجبي أن أقوم بحج اإليمان والتوبة" وأوضح الحبر األعظم أن 
 ." ا فقط بمجرد االستماع إليهولقاء رجل كبير حكيم رجل دين تقي وكان ذلك جليً 

قال لي إنه لم يعد يستقبل منذ عشر سنوات الزوار الذين لديهم .. .إنه شخص يتمتع بالحكمة: وأضاف قائالً 
ا خالل لقائنا وهذا كبيرً ا أهداف سياسية أو ثقافية بل يستقبل فقط الذين لديهم دوافع دينية، لقد أبدى احترامً 

 ." مرتين يفهو ال يقف أبدا للترحيب بزواره، لكنه وقف إللقاء التحية عل.. .يشرفني

وجاء اللقاء بعد عامين من توقيع البابا فرنسيس وثيقة األخوة اإلنسانية في أبوظبي مع شيخ األزهر أحمد 
 .الطيب، أحد أبرز المرجعيات اإلسالمية السنية في العالم

إلى الخارج،  " كانت مرهقة أكثر من زياراته األخرى " جهة أخرى، قال البابا فرنسيس إن زيارة العراق من 
 ." له تبعات" ا أن بلوغ الرابعة والثمانين مؤكدً 

 

 البابا في مقابلته العامة البابا فرنسيس يتحّدث عن زيارته الرسولّية إلى العراق
  0202آذار  22فاتيكان نيوز 

هذا ما قاله قداسة البابا "  لى اإليمان والرجاء، وكونوا ناسجي للصداقة واألخوة أينما حللتمحافظوا ع "
 .فرنسيس في مقابلته العامة مع المؤمنين

أجرى قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم األربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في مكتبة القصر الرسولي 
بالقول خالل األيام األخيرة، سمح لي الرب بزيارة العراق، ُمحقًقا هكذا  بالفاتيكان واستهلَّ تعليمه األسبوعي
لم يسبق أن يزور أب أقدس أرض إبراهيم؛ ولكنَّ العناية اإللهية أرادت أن . مشروع القديس يوحنا بولس الثاني

 .يحدث هذا اآلن، كعالمة رجاء بعد سنوات من الحرب واإلرهاب وخالل جائحة شديدة
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امتنان هلل ولجميع الذين جعلوا هذه الزيارة . قدس يقول بعد هذه الزيارة، امتأت روحي باالمتنانتابع األب األ
لرئيس الجمهورية ولحكومة العراق، لبطاركة وأساقفة البالد، باإلضافة إلى جميع الكهنة والمؤمنين؛ : ممكنة

لقاء معه ال ُينسى في مقر إقامته في للسلطات الدينية، بدًءا من آية هللا العظمى السيستاني، الذي كان لي 
 .النجف

لم أستطع االقتراب من : أضاف الحبر األعظم يقول لقد شعرت بقوة بمعنى التوبة الذي تحمله رحلة الحج هذه
ذلك الشعب المعذب، ومن تلك الكنيسة الشهيدة، دون أن آخذ على عاتقي، باسم الكنيسة الكاثوليكية، الصليب 

لقد شعرت به بطريقة خاصة عندما . وات؛ صليب كبير كالذي ُوضع عند مدخل قره قوشالذي يحملونه منذ سن
 رأيت جروح الدمار التي ما زالت مفتوحة، ال بل وأكثر من ذلك من خالل اللقاء واالستماع إلى الشهود الذين

، لقد رأيت وفي الوقت عينه رأيت حولي فرحة استقبال رسول المسيح... نجوا من العنف واالضطهاد والنفي
أنتم جميًعا  : "الرجاء في االنفتاح على أفق السالم واألخوة، ُملّخًصا في كلمات يسوع التي كانت شعار الزيارة

لقد وجدت هذا الرجاء في خطاب رئيس الجمهورية، كما وجدته أيًضا في العديد من التحيات والشهادات، ".  إخوة
 .جوه الشباب المشرقة وفي عيون المسنين المليئة بالحيوّيةلقد قرأته على و . وفي أناشيد وتصرفات الناس

. تابع البابا فرنسيس يقول يحق للشعب العراقي أن يعيش بسالم، ويحق له أن يجد مجّدًدا الكرامة التي تخصه
نت إنَّ بالد ما بين النهرين هي مهد الحضارة، ولطالما كا: إنَّ جذوره الدينية والثقافية تعود إلى آالف السنين

وماذا دمرها؟ . بغداد مدينة ذات أهمية قصوى عبر التاريخ، إذ استضافت أغنى مكتبة في العالم لعدة قرون 
لكن الردَّ على . الحرب هي دائًما الوحش الذي يتغّير، مع تغير العصور، ويستمر في التهام البشرية. الحرب

هذا هو التحدي الذي يواجه . جواب هو اأُلخوَّةال. الحرب ليس حرًبا أخرى، والرد على األسلحة ليس أسلحة أخرى 
إنه التحدي بالنسبة للعديد من مناطق الصراع، وبالتالي، فاألخّوة هي التحدي للعالم : العراق، ولكن ليس فقط

فهل سنكون قادرين على خلق األخوَّة فيما بيننا؟ وعلى خلق ثقافة األخوَّة؟ أم أننا سنستمرُّ في المنطق . بأسره
 .والتحدي األكبر لهذه الديانات هو عيش األخّوة. أي الحرب: دأه قايينالذي ب

أضاف األب األقدس يقول لذلك التقينا وصلينا مسيحيين ومسلمين مع ممثلي الديانات األخرى في أور حيث 
ي وعده إبراهيم هو أب في اإليمان ألنه أصغى لصوت هللا الذ. نال إبراهيم دعوة هللا منذ حوالي أربعة آالف عام

وهللا أمين لوعوده وما زال اليوم أيًضا يوجه خطواتنا نحو السالم، ويوجه خطوات . بنسل، فترك كل شيء وانطلق
وفي أور، إذ كنا مًعا تحت تلك السماء المشّعة، . الذين يسيرون على األرض فيما يتوّجه نظرهم نحو السماء

أنتم : ى لنا أنَّ صدى تلك العبارة يتردد مرة أخرى في قلوبناالسماء عينها التي رأى فيها أبونا إبراهيم، نسله، بد
 .جميًعا إخوة

تابع البابا فرنسيس يقول رسالة أخّوة بلغتنا من اللقاء الكنسي في كاتدرائّية السريان الكاثوليك في بغداد حيث 
إن كنيسة العراق هي  .ثمانية وأربعين شخًصا من بينهم كاهنين خالل االحتفال بالقداس اإللهي 0222ُقتل عام 

لقد : كنيسة شهيدة وفي تلك الكنيسة التي تحمل منقوشًة في الصخر ذكرى أولئك الشهداء ترّدد صدى فرح اللقاء
 .كانت دهشتي لكوني في وسطهم تنصهر مع فرحهم لوجود البابا بينهم
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إّن . ينوى القديمةلقد أطلقنا رسالة أخّوة من الموصل ومن قره قوش على نهر دجلة بالقرب من أطالل ن
احتالل داعش قد سّبب هرب اآلالف واآلالف من السكان، بما في ذلك العديد من المسيحيين من مختلف 

واآلن هناك . لقد ُدمِّرت الهوية القديمة لهذه المدن. الطوائف واألقليات المضطهدة األخرى، والسيما اليزيديين
. عون المسيحيين للعودة ويرممون مًعا الكنائس والمساجدجهود كبيرة من أجل إعادة البناء؛ والمسلمون يد

. لنواصل، من فضلكم، الصالة من أجل إخوتنا وأخواتنا الُممتحنين، لكي يكون لديهم القوة لكي يبدؤوا من جديد
ذ أفكر بالعديد من العراقيين المهاجرين أود أن أقول لهم لى لقد تركتم كل شيء، مثل إبراهيم، ومثله، حافظوا ع: وا 

 .اإليمان والرجاء، وكونوا ناسجي للصداقة واألخوة أينما حللتم، وعودوا إذا أمكنكم

احتفال بغداد بحسب الطقس الكلداني، واحتفال أربيل المدينة : رسالة أخّوة جاءت من االحتفالين اإلفخارستيين
إبراهيم ونسله في السر الذي  لقد تحقق رجاء. التي استقبلني فيه رئيس اإلقليم ورئيس وزرائه والسلطات والشعب

بموته وقيامته، : احتفلنا به، في يسوع، االبن الذي لم يشفق هللا اآلب عليه، بل قّدمه من أجل خالص الجميع
لى الحياة الجديدة حيث ُتَكفَكُف الدموع، وتلتئم الجراح، ويتصالح اإلخوة  .فتح لنا الممرَّ إلى أرض الميعاد، وا 

يس تعليمه األسبوعي بالقول أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، لنحمد هللا على هذه الزيارة وختم قداسة البابا فرنس
في العراق، وعلى الرغم من جلبِة . التاريخية، ولنواصل الصالة من أجل تلك األرض ومن أجل الشرق األوسط

وهكذا أيًضا هو . ألثمارالدمار واألسلحة، استمرت أشجار النخيل، رمز الوطن ورجاؤه، في النمو وفي ُأتيان ا
ليمنح هللا، الذي هو السالم، العراق . هي ال ُتحدث ضوضاء، لكنها تثمر وتجعلنا ننمو: األمر بالنسبة لأخوَّة

 !والشرق األوسط والعالم أجمع مستقبل أخّوة

 

 بعد زيارة البابا تلزم وثيقة عظمى إلعادة بناء عراق الحضارات: البطريرك ساكو
  0202آذار  1 طالية لألنباءوكالة آكي اإلي

وثيقة " قال البطريرك الكلداني الكاردينال روفائيل لويس ساكو، إنه بعد زيارة البابا، حان الوقت اآلن لصياغة 
ألجل مستقبل العراق، والتي تشمل احترام الحقوق والتنوع، ضمان سيادة البالد، واألكثر ( كارتا مانيا) " عظمى

 .دة بالدنا، تقدمها وازدهارهامن ذلك بكثير، إعادة وال

، وتلتها 2025هي وثيقة إنجليزية صدرت ألول مرة عام ( Magna Carta)ُيشار إلى أّن الميثاق األعظم 
بنسخة ذات أحكام أقل، ألغت بعض األحكام المؤقتة الموجودة في النسخة األولى، وخصوًصا  2021أخرى عام 

وما تزال ضمن كتب لوائح األنظمة  2005، واعتمدت قانوًنا عام تلك التي توجه تهديدات صريحة لسلطة الحاكم
 ." الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا" وقد وصفت بي. الداخلية إلنجلترا وويلز حتى اآلن

، أضاف البطريرك الكلداني في 0202آذار  8وتعليًقا على زيارة البابا فرنسيس التي انتهت يوم االثنين 
اقترحت على الرئيس برهم صالح " اإليطاليين، أنه ساقفة م الديني التابعة لمجلس األتصريحات لخدمة االعال
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تنظيم لقاء لمناقشة الزيارة ومعرفة كيفية االستفادة منها، فليس علينا االستسالم اآلن، ودعواتنا أن يكون العراق 
 ." مرة أخرى بلد الحضارات واألديان والتنوع

أن نكون أدوات لسالم هللا ورحمته، : البابا يترك لنا تفويًضا قوًيا للغاية"  وأشار الكاردينال ساكو إلى أن
كانت " لقد . " صّناع صبورين وشجعان لنظام اجتماعي جديد، كما أخبرنا في القداس الذي أقامه في أربيل

 ." يجب أن نستفيد مما قاله لنا. زيارته لحظة تاريخية لنا وللعراق بأسره

أنتم : يتردد هنا صدى كلمات آية هللا العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، حين قال" وذكر البطريرك أنه 
نحن إخوة حتى لو كنا مختلفين، ولهذا السبب نحن مدعوون . ونحن كلنا إخوة، أنتم جزء منا ونحن جزء منك

احترام االختالفات الغنية للخروج من العقلية الوضيعة المتمثلة بالخيانة والطائفية، وقبول بعضنا البعض بالحب و 
 ." في العقيدة والثقافة والعرق 

لبناء المستقبل، يجب أن نركز على : كما أخبرنا البابا" وأردف رأس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، أنه 
إنها : لذلك علي أن أرحب، أفهم، أحترم واغفر" واختتم بالقول، . " ما يوحدنا أكثر من التركيز على ما يفرقنا

 ." رحلة طويلة نحن مدعوون للقيام بها من أجل مصلحة العراق، بل المنطقة بأسرها

 

 البابا فرنسيس يعدُّ الطريق للسالم في العراق والمنطقة
  0202آذار  22موقع البطريركية الكلدانية /  الكاردينال لويس روفائيل ساكو

. سنة، زيارة استثنائية مفصلية، في وضع غير طبيعي 88زيارة البابا فرنسيس الى العراق والبالغ من العمر 
وحيال ترحيب الناس بعاطفة تلقائية في كل المحطات التي . الشهادات التي سمعها البابا رائعة ومبهجة ومدهشة

 .العراق باٍق معي وفي قلبي: اي خطاب التوديع بكلمات مؤثرة جدً زارها وكرم الضيافة، قال ف

ااُلخّوة والمحّبة والتسامح : لى حدٍّ كبيرإلذين قابلهم وكلماته الداّلة كانت مؤثرة محطات الزيارة واالشخاص ا
والعنف والظلم ألسلحة وثقافة الكراهية لتخرس ا: وصرخته. والتقارب، والمغفرة والمصالحة والسالم واالستقرار

 .والفساد، ولُتحَتَرم الحياة والبيئة

حد لمست قلوب الجميع، مسؤولين حكوميين وسياسيين ورجال لى كل واإكذلك تواضعه وبساطته وانتباهه 
ومواطنين عاديين من مسيحيين  العظمى السيد علي السيستاني، الدين ال سيما مع المرجع األعلى آية هللا

له عن األخّوة لى بعضهم البعض برسائإاستطاع البابا بكلماته أن يفتح قلوب العراقيين . ومسلمين وآخرين
 .ديان رسالة السالمن األوالتقارب، وبأ
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وجاءت كلمة فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بمثابة بلسم على جراح المسيحيين، وطمأَنتهم 
" : شخصية عراقية وأمام أنظار العالم 002عندما قال في خطاب الترحيب في القصر الجمهوري أمام أكثر من 

 ".  مكن تصور الشرق من دون المسيحيينمسيحّيو الشرق هم أهل هذه األرض وملحها، وال ي

وكأنه يوحنا المعمدان يعدُّ . زيارة البابا فرنسيس أعدَّت القلوب لطريق السالم بعد كل هذه السنين العجاف
 .طريق الرب، طريق االخّوة والسالم

لى واقع إخطابات اآلن يتعّين علينا ااّل نبقى عند المشاعر، بل المهم هو تقييم الزيارة واستثمارها وترجمة ال
 .ال يكون هناك مواطنون من الدرجة االولى وآخرون من درجات أدنىأعملي في المساواة والحقوق والمواطنة و 

ة بدقة لترسيخ االخّوة والتنوع، واالحترام  هذا لن يتم إال بتغيير العقلية والفكر من خالل برامج خاصة ُمَعدَّ
االستثمار والمشاريع التي من شأنها ان تنهض باالقتصاد وتوفر  والتسامح والعيش المشترك، فضاًل عن تشجيع

 .فرص عمل

ة الكنيسة في العراق حيّ : لّما قال البابا فرنسيس اا خصوًص ا عظيمً لمسيحيين، كانت هذه الزيارة دعمً بالنسبة ل
 .بمسيحيتنا ووطنيتنا الذلك يبقى رأسنا مرفوعً . وقوية

 

 إلى العراقست خالصات من زيارة البابا فرنسيس 
 0202آذار  8 بي بي سي نيوز عربي -مراسلة الشؤون الدينية  سناء الخوري 

كانت األيام الماضية حافلة باألحداث والصور المبهجة من العراق، خالل أول زيارة حبرية يجريها بابا 
لى جانب أهميته العراقية، حظي الحدث باهتمام عالمي  .الفاتيكان إلى البالد في التاريخ ضخم، ربما ألنها وا 

وشهدت جولة فرنسيس في المدن العراقية من بغداد إلى  .الرحلة األولى للبابا خارج روما منذ انتشار وباء كورونا
 من المحطات المهمة، فما هي أبرز الخالصات التي خلفتها؟ اربيل كثيرً أالموصل إلى 

 الفرح ممكن في العراق- 2

لى نقل صور الموت والدمار والتفجيرات والدماء والسبي والخطف لسنوات طويلة اعتادت وسائل اإلعالم ع
 ...من العراق

للمّرة األولى منذ عقود، وبمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى بالد ما بين النهرين، رأى العالم العراقيين بصورة 
 .يدبكون، يزغردون، يهللون، ويرقصون في الشوارع: جديدة

وبي العراقية التقليدية في المطار، وبين مشاهد األطفال يرقصون في الشوارع بين استقبال البابا بدبكة الج
بأزياء تشبه مالبس العيد، وبين الزغاريد التي رافقت خطوات الحبر األعظم أينما حّل، ظهر أّن الفرح ممكن في 

 .هذه البالد، ولو كان ذلك وسط الدمار
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 حّب رغم التباعد- 0

مشاهد اللقاء والتواصل في بغداد وأور والموصل واربيل، بعد عام من العزلة، كأن العالم بأسره كان يحتاج ل
رغم محاولة الحفاظ قدر اإلمكان على متطلبات الوقاية الصحية، كان الناس في الشوارع، يندفعون  .والتباعد

رس، بعائالت التقى فرنسيس باألطفال، بطالب المدا .لمالقاة بعضهم البعض، ويقتربون قدر اإلمكان من البابا
حضارة  "الناجين من مجازر، وتحّدث إلى والد الطفل الغريق ايالن كردي، وقال له إن موت ابنه دليل على 

 ". تحتضر

في أربيل، جمع البابا في صالة القداس األحد اآلالف داخل مدرج مفتوح، في تجّمع نادر لمصلين بهذه 
 .بوقف معظم الطقوس الدينية األعداد الكبرى بعد انتشار وباء كورونا الذي تسبب

وفي لقائه مع الصحافيين على طائرة العودة من بغداد إلى روما، تحدث البابا عن تأثره لدى زيارته الموصل 
 .إلى أن وحشية اإلنسان ال تصدق اؤية هذا الدمار في الموصل، مشيرً وقال إنه لم يتوقع ر . وقره قوش

شبان والشابات اليافعين في العراق الذين ينظرون بأعين األمل إلى ولفت إلى أنه شاهد األعداد الكبيرة من ال
ا أن هؤالء وأشار البابا إلى الحق في الهجرة وعدم الهجرة موضحً . المستقبل، ومعظمهم قد يفكرون بالهجرة

 .األشخاص ال يتمتعون بأي من هذين الحقين

 سياسة األخوة- 3

"  بالهرطقة "ى روما االثنين، قال البابا إن البعض قد يتهمه في حديثه إلى الصحافيين على طائرة العودة إل
 .ألّنه يلتقي مع زعماء العالم اإلسالمي، ومن بينهم المرجع الشيعي األكبر آية هللا علي السيستاني

بل بعد صالة وأضاف إن لقاءاته وزياراته إلى دول العالم والشخصيات المختلفة ال تأتي من أهواء شخصية، 
 .على أهمية الحوار بين األديان، ومفاهيم األخوة اقاش، مشددً وتفكير ون

ولفت . إنه شعر بالحاجة ألن يقوم بزيارة حج وتوبة، وبلقاء رجل حكيم، رجل هللا "وعن زيارته للنجف قال 
 وشدد البابا بعدها على أهمية أن يعيش الناس حياتهم ويمارسوا األخوة. إلى أن هذا األخير تصرف باحترام كبير

 ". بشكل ينسجم مع إيمانهم

ثبتت الزيارة إلى العراق سياسة لدى الفاتيكان بالتفكير نحو بناء أسس متينة للحوار في المستقبل، واالبتعاد 
عن سياسة العزلة ورفض اآلخر، سواء من خالل اللقاء بالسيستاني، أو باالجتماع مع ممثلي الطوائف العراقية 

وخالل لقائه بأهل ضحايا المجازر، شدد على أهمية المغفرة، ونبذ  .براهيمكافة في أور، مسقط رأس النبي إ
 .االنتقام، كقيمة أساسية إلعادة اللحمة للمجتمع
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 تثبيت المسيحيين- 4

 "صّلى البابا فرنسيس في ساحة حوش البيعة في مدينة الموصل، على تقاطع حي دمره تنظيم ما يعرف 
 .سكو إعماره، وتعيد اليون" بالدولة اإلسالمية

بين ركام جامع النوري وكنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة، تحدث عن أّن افراغ العراق من مواطنيه المسيحيين 
 .ضرر جسيم ليس عليهم فقط، بل على النسيج االجتماعي بكامله

 ابيرً ا كا معنويً د إلى كردستان، أعطى البابا دفعً من خالل لقائه بالشخصيات السياسية العراقية من بغدا
 .للقيادات الكنسية العراقية التي سعت منذ سنوات لتحقيق حلم زيارته إلى بالدها

أسئلة كثيرة تطرح حول كيفية ترجمة هذا الدعم المعنوي على أرض الواقع، وكيفية إعادة المهجرين إلى 
المسيحيين في بيوتهم، بعد سنوات من الحروب وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة، لكن زيارة البابا مفادها أن 

 .، وأن حمايتهم يجب أن تكون أولويةاه القديمة جدً العراق من مكونات

أن يعيد أسقف روما تكريس تمثال لمريم  اين على مواقع التواصل، كان كافيً بالنسبة للكثير من المعلقين العراقي
 .العذراء دمره عناصر داعش في قره قوش، لكي يشعروا بشيء من رد االعتبار

 نساء العراقدعم ل- 5

 "ة يييفييقال الصحافيون الذين رافقوا البابا في رحلته إلى بغداد، إنه اطلع قبل وصوله على تقارير حول ك
وأعلن أّنه قبل  .المدن العراقية، ما أّثر به كثيرً بالنساء قبل سنوات، خالل سيطرة داعش على جزء من ا"  المتاجرة

أليزيدية ناديا مراد، حول قصة سبيها، وكان من بين الدوافع األساسية أن يقرر زيارة العراق قرأ كتاب الشابة ا
 .لقراره زيارة العراق

أوّد أن أشكر  : "من كلمته في كنيسة الطاهرة الكبرى في قره قوش للحديث عنهّن، وقال الذلك خصص جزءً 
إعطاء الحياة بالّرغم من  من عمق قلبي كّل األمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن

ليحظين باالهتمام ! فلتحترم النساء وليمنحن الحماية. االنتهاكات التي يتعّرضن لها والجراحات التي تصيبهنّ 
 ". ويمنحن الفرص

وخالل توديعه رئيس العراق، برهم صالح، وزوجته في مطار بغداد صباح االثنين، وبمناسبة يوم النساء 
، " الرجال محتفى بهم كّل يوم "، فأجاب " يوم عالمي لالحتفاء بالرجال "اك حاجة إلحياء العالمي، قيل للبابا هن

 .بحسب ما نقل الصحافيون المرافقون للوفد البابوي 

 فرنسيس قد يعود إلى المنطقة- 2

في حديثه مع الصحافيين خالل عودته إلى روما قال البابا إنه قد يزور لبنان، تلبية لدعوة من البطريرك 
كما تحدث عن زيارة األرجنتين  .، مثنيًا على احتضانه للنازحين" أزمة حياة "الراعي، وقال إّن هذا البلد يواجه 
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واألوروغواي والبرازيل عندما ستتاح الفرصة، ولكنه أشار إلى أنه شعر بالتعب خالل هذه الزيارة أكثر من 
يام بزيارة رسولية إلى سوريا، قال البابا إنه في الوقت في رد على سؤال أحد الصحفيين بشأن إمكانية الق .سابقاتها

 ". قربه من سوريا الحبيبة والجريحة التي يحملها في قلبه "الراهن يفكر بزيارة لبنان، ولكنه عبر عن 

 

 0202ر آذا 8-5 استثمار زيارة البابا فرنسيس للعراق
  0202آذار  04موقع البطريركية الكلدانية /  الكاردينال لويس روفائيل ساكو

لى إعادة بلدهم لية فتحت الباب أمام العراقيين إللى العراق زيارة تاريخية مفصإالكل يعد زيارة البابا فرنسيس  
 .لى الساحة الدوليةا  حالته الطبيعية و 

رساء ثقافة السالم واالُخّوة والتضامن إصفحات الماضي الموجعة، ب ة قداسة البابا فرصة مثالية لطيّ زيار  
 .ء الوطن الواحدبناأنات الطائفية والصراعات بين حترام، ونبذ الكراهية والمشاحواال

لى استثمار هذه الزيارة لخير العراقيين، ونحن في البطريركية شّكلنا لجنة كنسّية إثمة أكثر من جهة دعت 
والرسائل التي وجهها وما شخاص الذين التقى بهم، ماكن التي زارها قداسته، واألدراسة مدلوالت الزيارة وأهمية األل

خرى وتتعاون مع الجهات مصغرة سوف تنفتح على الكنائس األهذه لجنة . لى األفعالإيمكن فعله لالنتقال 
 .الرسمية والدينية المهتمة بالزيارة

 :تين للزيارةدد أود ان أركز على نقطتين أساسيفي هذا الص

قدين االخيرين وحتى قبلهما ات والحروب خالل العَ بعد كل ما عاناه من الصراع نسان العراقيترميم اإل -
لتعايش ُخّوة واحترام التنوع وتعزيز الك بنشر الوعي بأهمية السالم واأل، ذاا واقتصاديً ا واجتماعيً ا وثقافيً أمنيً 

 .م من دون تغيير عقلية الناس وفكرهمتقدّ  الّ أمن المؤكد . ذا كان باسم الدينإ االسلمي، ونبذ العنف خصوًص 

ن نتعامل مع بعضنا أننا إخوة، ويجب أ: ورأفي النجف و  اأّكد في أماكن عدة خصوًص البابا فرنسيس  -
 - ي الباباأ)نتم أ: ية هللا العظمى السيد علي السيستانيآعلى متنوعين، وكذلك عبارة المرجع األ خوةأك

 .جزء منا ونحن جزء منكم( المسيحيون 

تباع الديانات تدريبية مختلطة ألب، تنظيم دورات خاصة وورش رهافايروس التطرف واإل نقترح للخالص من
تنا المشتركة واحترام أعلى الديانات وتصحيح المعلومات الخاطئة عنها ونشر الوعي ب تعرفوال العتماد اللقاء خوَّ

يد علي ومقولة سماحة الس " كّلنا إخوة"  التنوع من خالل تعميق مفهوم االخّوة كما جاء في رسالة قداسة البابا
بنائنا بالمعرفة المتبادلة والعالقات الطيبة وتنمية ألتسليح بناتنا و " خّوة البشرية األ"  بو ظبيأالسيستاني ووثيقة 

كنا قد  .لتنوعلرغبتهم للمشاركة في المجتمع والحكم الرشيد، وهي األساس للسير نحو دولة المواطنة الحاضنة 
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 اكراسً ( زيدية والصابئة المندائيةلمون شيعة وسّنة وممثل عن االيفيها مسيحيون مس)اعددنا في لجنة الحوار 
 . ان يصدر قريبً أمل أبالعربية واالنكليزية يعرِّف بالديانات ن

على ترسيخ مبدأ المساواة أمام قوانين البالد الضامنة لوحدتها  المسموع والمنظورعالم العمل في اإل
  .وتماسكها

 .من األطفال اارس وا عداد برامج تعليم وتوعية لجميع األعمار بدءً بناء المناهج التعليمية في المد

نسان إفالتربية السليمة فن شريف لبناء . ترسيخ الوحدة الوطنية لصون الدين والمجتمعات من تحريف المفاهيم
 .نسانية جميلةإيقونة أيكون 

شوريين، والمسيحية ين واآلسومر وأكد وبابل الكلداني لحضارات متحف كبير تنشيط السياحة، العراق كله
لحاقها بمرافق سياحية وتوسيع نطاقها لتشمل . واإلسالمية العمل بتأهيل المواقع األثرية وصيانتها بمهنية عالية، وا 

المعالم الدينية االسالمية والمسيحية والمندائية وااليزيدية وحتى اليهودية وبخصوص المسيحيين نذكر كنيسة 
االثرية من القرن  -ر قيصالقرن األول الميالدي وكنيسة األ لى نهايةإتعود  كوخي في ضواحي بغداد التي

من القرن السابع في البوعجيل في تكريت هذه المعالم األثرية  الكنيسة الخضراء  و محافظة كربالء الخامس في 
وف تنضب يومًا ما، اما ينبغي اعتبارها جزء ال يتجزأ من التراث العراقي الموَّحد وهو أثمن من آبار النفط التي س

 .هي فستبقى موردًا دائما

تشجيع العراقيين المغتربين على االستثمار في بلدهم األم، في كل ما من شأنه أن يخدم المواطن العراقي 
النكليزية مع صور لكل هيئة السياحة إعداد كّراس بالعربية وا –وهنا نقترح على وزارة الثقافة  .ومستقبل أبنائه

همية التراث ويوّفر أب اى كافة المستويات، مما يخلق وعيً ثرية والدينية وتدريب مرشدين سياحيين علالمعالم األ
 .فرص عمل لعدد منهم، كالعاملين في الفنادق والمرافق السياحية

يس مجلس الوزراء ئنه دولة ر لعأ ذار والذي آ 1في  رة البابا للعراق وبيوم التسامحاالحتفال السنوي بذكرى زيا
 .داد فعاليات وتصب في اشاعة ثقافة التسامح والمحبةعا  و 

 

  رسالة للكنيسة الجامعة إلى العالم زيارة البابا فرنسيس إلى العراق
 المونسنيور نويل فرمان السناطي 

آذار  8-5)إلى العراق  فرنسيسغير المسبوق لزيارة البابا  التاريخيقبل الزيارة وبعدها، تابعت الحدث  
ا في ا وروحً قب بصمت المنذهل غير المصّدق، وأتداول وأنا اشارك مواطنّي العراقيين قلبً كنت أتر (. 0202

... كانت وسائل التواصل االجتماعي، رغم قلة مصدرّيتها، وسيلة متاحة بين المشاركات الجادة. استعداداتهم
 .وتحقق الحلم: يفكتبت على صفحت... ا إلينا، إلى بالديم الطائرة متوجهً حتى صعد الحبر االعظم سلّ 
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هذا استقراء لمرافقة وجدانية عن بعد، متسربلة بالفرح الغامر، مع شعب عراقي منكوب وممتحن، مطاول 
وناهض، عرف خالل ثالثة أيام أن يفاجئ العالم ويحبس أنفاسه في متابعة الحدث الحبري الذي كان يسري في 

ة الميمونة للبابا والرجاء بغد مبشر لمسيحيي العراق ومع اليوم الثالث كانت عودة السالم. عروق بالد النهرين
 .وسائر شعبه

فرحة غامرة عاشها : حريري والعوجة الضيقة"  فرانسوا "ا بمزار أور إلى ملعب من كاتدرائيتي بغداد مرورً  
ة مغتربون ال حّد لهم، باستقبال افتراضي روحي عن بعد، للبابا فرنسيس وهو يجوب بالسيارة شوارعهم المؤثث

ي في كنيسة سيدة النجاة أم الشهداء، ويحتفل في سابقة مطلقة بقداس لمقدمة في بغداد وأور، وأربيل؛ ليصلّ 
ين على تنّوع مذاهبهم وطوائفهم، في أور حاضرة ابراهيم انية الكاثوليكية، ويصلي مع مصلّ لكنيسة المشرق الكلد

لبابا االسم المشترك ألحد القادة المسيحيين في بي المؤمنين؛ وفي أربيل يقّدس في الملعب الذي يحمل مع اأ
مع واو ( فرانسوا -سوافرن)كردستان، فرنسو حريري، وغالبا ما كان اإلعالم يشكل االسم على الطريقة الفرنسية 

بل ترجل مار فرنسيس ... ا السم األب األقدسمماهيً ( بمفارقة رمزية وعثرة قواعدية)فعال، ليغدو الجماعة لأ
آنذاك تراءى . من بيوتنا بقرب العوجة الضيقة تلموصل مدينتنا، في حوش بيعتها وعلى بعد خطواى في اوصلّ 

 .ما تبقى من بنيان كنائسنا المهشمة كجلجلة ألم ومنارة تبشر باالنبعاث بعد مناجل دمار وسهام عدوان

ي من بلدان الجوار والعالم؟ وماذا عن المستوى الدولي واإلقليم: ا، صمت بين اإلذعان واإلعجابا ودوليً قليميً إ
ا كظاهرة افتراضية مباشرة لهم، سواء قبلوها بارتياح لعل الزيارة الحبرية، بدالالتها ومضمون رسائلها، تجلت أيًض 

وأمل وا عجاب، أو بإذعان صاغر، أو استثمروها لتسجيلها كمكسب جادوا به على أرض عريقة طالما 
بها شوكة عصية، وفي الحالتين تجلى أمامهم شعب العراق، بفئات متنوعة استباحوها، ولما كادوا يبتلعونها، إذا 

من مواطنيه يستقبل البابا بحبور والبابا يغمره بابتسامات حب، جاءت لتبلسم منه الجراح وبهّبة جماهيرية تجعله 
 .يرفع الرأس

سيادة  "ي ييييطلق عليه ب ال شك ان أول ما لفت األنظار كان ما قد: مؤشرات لممارسة سيادة غّيبتها السنوات
ولكن أكثر من هذه السيادة التي طالما غّذت تندرات الناس وقفشاتهم، فإن "...  غسل األرصفة وتزيين الجدران

، أودعت العراق، بحسب يكا، ثم وبتفويض منها ودول حليفةمر أالبالد التي عرفت بتلقي الغزو الرسمي من 
ذا ب. المراقبين، لوصاية من دول جوار هذا البلد الممتحن والممتهن، وبلغز يصعب فك مختلف رموزه، إذا به وا 

يخرج من شرنقة كأنما فرضت عليها، فيحار المرء أمام االنبثاق هذا، هل هو انتفاضة سيادية ذاتية، أم انتزاع 
 .لضوء أخضر

 أبعاد رسالة البابا في العراق

إلى نهايات المقال أو التنويه  نا وصوالً وه: صراحة الخطاب المباشر ومضمون اللقاء بالمرجع األعلى
إذ تناولت . فةيدة عن اللغة الدبلوماسية المغلّ بمضامين زيارة البابا فرنسيس، التي كانت وأمام عجب الكثيرين، بع



117 

ويضاف إلى الرسالة . كلماته ما يحدث في العراق من فساد، وما يعانيه المواطنون في ظله من مظلوميات
لقاء مع المرجع الشيعي االعلى في العراق، بتأكيد كال الجانبين على احترام التنوع وحقوق مضمون الخروج من ال

كل هذا يظهر نجاح االستعدادات الحثيثة في تهيئة الزيارة البابوية ليس األقل . المواطنة الكاملة لجميع العراقيين
على في العراق والعالم مثلة برئيسها األكلدانية مفيها التداول شبه المباشر الذي يكون قد قامت به الكنيسة ال

الكاردينال لويس ساكو الذي بقي يطالب في مرحلة االستعدادات تلك، باستقاللية الخط الديني عن التعامل 
 .الحزبي باسم الدين، ومدنية الدولة، وحماية التنوع وحفظ حقوق المكونات، لقيام دولة القانون والمواطنة والتنوع

إزاء ما تقدم، خرجت ضد الزيارة تصريحات وتنظيرات مناوئة مؤدلجة : انسانيً ا  ا و كونيً النهج المنفتح مس
إنها من النوع الذي يصب في خدمة اجندة القوى العظمى، . باتجاه الحقد والراديكالية وعصر القرون الوسطى

ن خالل األنظمة ذات التي سبق اإلشارة إليها والرامية إلى إحكام السيطرة على المنطقة ألطول مدة ممكنة، م
هكذا ظهرت فقاعات هنا وهناك، منجرة وراء التعصب المذهبي والطائفي االعمى، . الخلفية الدينية والطائفية

تحوير مضمون التوجه البابوي، إلكمال رحلة الحج لسلفه  من تلك الفقاعات ما يشير إلى. ى لجهة ضد أخر 
ا ألماكن مفصلية في تاريخ الكتاب تها زيارة مسيحية أساسً يوحنا بولس الثاني في مطلع األلفية الثانية، بصف

براهيم، مع ديانات توحيدية أخرى، كان من الطبيعي الدعوة ولما تشترك فيه أور كأول موطن إل .المقدس بعهديه
  .الى لقاء هذه األديان على ضوء ما يجمعهم من قيم

ألن روح اللقاء هو ضمن نهج . تعتم أن تتبخرهكذا فإن تلك الفقاعات قد ال تكون سوى تقليعات آنية، ما 
مع الحرص المبدئي . سيزي المسكونيةأفي لقاءات  21بندكتوس ان السابقان يوحنا بولس الثاني و استلهمه البابو 

 (Relativism)ا من احترام قناعة اآلخرين بمبادئهم، على أال ينصهر األمر في خلطة النسبية الثابت، وانطالقً 
 .والتي يبدو أن البابا الحالي يقارب حدودها بحنكة وحكمة وصوت نبوي  كنيسةترفضها الالتي 

ويظل الطموح المشترك بأن تصّب مثل هذه اللقاءات لصالح الثراء الثقافي والتنوع الفكري االنساني والديني 
 .لى التآزر نحو العدالة والسالم بين البشرإوفق موزائيك من القيم المشتركة تدعو المختلفين 

األجيال الحديثة، منها  كما ينسجم مضمون رسالة البابا فرنسيس في زيارته التاريخية مع النهج المسيحي في
خ الطوباوي شارل دي فوكو، في دعوته كأخ شامل على المستوى البشري، بصرف النظر عن رسالة األ

وة، وكلنا مواطنون لهذا بويته، تحت شعار كلنا إخأوجاء ذلك بخطاب يميز خصوصية ب. االنتماءات الدينية
 .الكوكب الذي يجدر بنا المحافظة عليه وحمايته كثروة ثمينة للجميع

ا رحلة خليفة للزيارة، هل كانت أيًض ( حاسوبي)طالما كنا في مجال جانب افتراضي : وبعد يبقى السؤال
وهل تستنير . العراق إلى أقطاب الصراع في المنطقة على أرض( فيرتيوال)بطرس إلى بالدنا، زيارة افتراضية 

أبرز تلك المضامين أنه . شعوب الدول المعنية، على ضوء مضامين الرسالة البابوية لحضور البابا في العراق
خاطب القوى العظمى في كلمته في بغداد، برسالة مفادها أن ترعوي تلك لتنشد مصالحها بنحو مشروع وبما ال 
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بوحي هذه المفاهيم عن حقوق االنسان . يرانها التوسعية االستغالليةيصّير الشعوب، باألصولية الدينية، وقودا لن
، ونداءات الكنيسة في ارات البابا إلى المحافل الدوليةالمعاصر، يمكننا أن نقرأ الكثير من مضامين رسائل وزي

ناس، ممن المنطقة وبما ينسجم مع التطلعات السامية، ليس فقط لمؤمني الديانات على خطى ابراهيم بل لسائر ال
 .وصفهم البابا فرنسيس بذوي اإلرادة الصالحة

 

 دراسة لألب مجدي هاشول... مسيرة، رسالة وأفق: حج قداسة البابا فرنسيس إلى العراق
 األب مجدي أسامة هاشول

 دوافع ورسالة -الّزيارة  

 مسيرة حجّ . 2 

آذار  5في روما، إيطاليا، في  (Fiumicino) إنطلق بابا الكنيسة الكاثوليكّية، من مطار فيوميتشينو 
ا تائًبا إلى أرض إبراهيم "، على متن الّطائرة ليذهب كما قال 0202 ، أب اآلباء، وأب المؤمنين، المنحدر " حاج 

د بسفر وأبونا إبراهيم، كما ير . من مدينة أور العريقة، في العراق، في بالد الّرافدين، مهد الحضارات البشرّية
ا لشعوب أبً  "أبرام، ثّم غّير له الّرب اسمه الحًقا ليصبح إبراهيم ألّنه أعطاه أن يكون  أّوالً الّتكوين، كان اسمه 

ֵרא ְולֹא"  كما يرّد بالعبرّية"  كثيرة ם ִשְמָך ֶאת עֹוד ִיקָּ יָּה ַאְברָּ ם ִשְמָך ְוהָּ הָּ تك )  "ְנַתִתיָך ּגֹוִים ֲהמֹון ַאב ִכי ַאְברָּ
بل باَت  ، " أبرام األوري  "تغييُر االسم هو داللة لرسالٍة جديدٍة، فلم يعد ُمجّرد  ، إذ في الكتاب المقّدس،(5، 21

األُب اّلذي سيجمع تحت كنفه شعوًبا كثيرًة، األب، خليل هللا، اّلذي من اختباره الحّي وأنساله، ستتدّفُق الّديانات 
زة هًدى لحياة اإليمان، حياة اإلنسان اّلذي يعرف االبراهيمّية الموّحدة اّلتي تسّمت باسمه، واّلتي تجد بمسيرته المميّ 

العالم "  أصنام "لهامات اإللهّية، بعيًدا عن يترك كّل شيء، ليسير على ُهدى اإلكيف يتجّرد من كّل شيء، و 
، 8رم )اّلتي ُتغري اإلنسان لتستعبده وتزّجه في أسِر الموت والّدمار، ليلتقي اإلله الحّي، وال يفقد الرجاَء أبًدا 

28). 

 مسيرة شفاء ورجاء. 0

ّنه كان يرغب في لقاء شعب العراق الذي قد عانى كثيًرا، أن يلتقي بالكنيسة الّشهيدة في إقال البابا فرنسيس  
أراد البابا أن . أرض إبراهيم، وأن يخطو خطوًة إضافّيًة لأمام مع قادٍة دينيين آخرين نحو األخوَّة بين المؤمنين

كضيف سالم ورسول محّبة، وبوجه خاّص اليزيدّيين والمسيحّيين اّلذين عانوا بوجه أشّد من  يرافق الّشعب ككّل،
فبعد أن كان المسيحّيون يعّدون نحو مليونين ونصف . الحركات المتطّرفة، اّلتي تسّببت لهم بالموت والّتهجير

 !ألف نسمة فقط 822نسمة، باتوا نحو 
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 :إبراهيم واألنبياء قال قداسته بضعة أّيام قبل وصوله ألرض 

إّني أتوُق لُمقاَبَلِتُكم ورؤيِة وجوِهكم وزيارِة أرِضكم، مهِد ! وأخيًرا سوَف أكوُن بيَنُكم في غضوِن أّياٍم قليلة" 
ا تاِئًبا لكي ألَتِمَس من الربِّ المغفرَة والمصالحَة بعد سنيِن الحرِب . الحضارِة العريِق والُمذِهل إّني ُأَوافيُكم حاج 

ُقني الّسالُم ألكّرر. رهاب، وألسأَل هللَا عزاَء القلوِب وشفاَء الجراحواإل ا ُيَشوِّ "  أنتم جميًعا إخوة : "ُأَوافيُكم حاج 
ُقني الّسالُم، وأسَعى خلَف اأُلُخوَّة، وتدَفُعني الرغبُة في أن نصّلي مًعا (. 8، 02متى ) ا ُيَشوِّ أَجل، ُأَوافيُكم حاج 

ْخَوِة واألخواِت من التقاليِد الدينّيِة األخرى أيًضا، تحَت راَيِة أبينا إبراهيم، الذي َيجمُع في عائلٍة ونسيَر مًعا ومَع اإل
ال تزاُل  :وبكلمات كثيرة سبق وبّث روح الّتشجيع والّتعزية، من أبلغها ما قاله "واحدٍة المسلميَن واليهوَد والمسيحّيين

أودُّ أن أحِمَل . والكنائِس الُمَدّنَسِة، وفي قلوِبكم جراُح ِفراِق األِحبَِّة وَهجِر البيوت في أعُيِنُكم صَوُر البيوِت الُمَدمََّرةِ 
لُكم عناَق الكنيسِة بأسِرها الُمفَعِم بالحنان، الكنيسة التي هي قريبٌة منكم ومن الشرِق األوسط المتأّلم، وأن أشّجَعُكم 

ال َنسَتسِلَمنَّ في . ظيعِة التي عشتموها والتي تؤلمني كثيًرا، بأن تنتصرال َنسَمَحنَّ للمعاناِة الف. على المضيِّ قدًما
 ".  وجِه انتشاِر الشرِّ 

 نداءات الّشعب. 3

قال أّنه اسَتقبل دعواٍت دبلوماسّيًة : كشف قداسته أثناء عودته من العراق، حوافز أخرى ألهمته القدوم إليها 
بقلم نادية مراد، الّشاّبة اليزيدّية اّلتي أتت "  الفتاة األخيرة "كتاب  سابقًة، لكّن مّما أشعل قلبه في األعماق هو

هذا الكتاب اّلذي فازت بسببه بجائزة نوبل . لتخبر البابا بخبرتها الفظيعة في األسر، ومواجهتها لنظيم داعش
البابا لقد تطّلب هذا القرار قال ! ، واّلذي فاز بسببه بالّنهاية بلد العراق بحّج البابا فرنسيس إليه0228للسالم عام 

 !منه الكثير الكثير من الّصلوات والّتأّمل، حّتى بات يشعر بهذا الّنداء من األعماق فاّتخذ القرار

 تحّدّيات -الّزيارة 

لقد واجه قداسة البابا فرنسيس بشجاعة وبسالة، تحّدّيات كثيرة لُيحّقق هذه الّزيارة، وكان العراق بأهله وناسه،  
كانت هناك من جانب جائحة الكورونا، هذا الوباء الُمعدي  .. ، في قلبه وصالته منذ سنين كثيرةكما قال

عاًما ونيف، وذا الكلوة الواحدة، في زيارة ال ُيمكن فيها الحفظ الّتاّم  88والخطر خصوًصا على البابا الّذي يبلغ 
خصوًصا من شخٍص مرموٍق بتواضعه وفقره  على المساحة من الجماهير الغفيرة وأصحاب الّرئاسات والّسيادات،

خالص، عدى عن صعوبة سيره على قدميه كما يجب كما  وحّبه لآلخر وسعيه لأخّوة الجامعة بكّل نشاط وا 
 .شهدنا

من جانٍب آخر، كانت مخاطر أمنّية في بلٍد ما زالت تعمل فيه حركات الّظالم المسّلحة بشّتى أنواع  
الت بها من أبرياء كثيرين، خصوًصا من المسيحّيين واليزيدّيين، دون أن تستثني األسلحة، ومنذ سنين طويلة، ن

 .والمسلمين بطوائفهم الّشيعّية والّسنّية، لتستخدم غالف الّدين ألهداف القتل والّدمار أبناء الّصائبة المندائّية
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إّن الشعب : " ه األخيرة، قائالً شهًرا على زيارت 25خارج ايطاليا، بعد مضي  22هكذا إنطلق البابا بزيارته الي 
ال   ..]0222عام [ العراقي ينتظرنا، وكان ينتظر القديس يوحنا بولس الثاني الذي ُمنع من التوجه إلى هناك

شيخ األزهر على هذا  وقد عّلق بدوره ". يمكن خذل شعب لمرة ثانية، فلُنصلِّ كي تتم هذه الزيارة بشكل جيد
لبابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سالم وتضامن ودعم لكل زيارة أخي ا : "الحّج قائالً 

 .، ودعا له بالتوفيق، راجًيا أن تحقق هذه الرحلة الثمار المأمولة على طريق األخّوة اإلنسانية" الشعب العراقي

 برنامج ومحّطات رئيسّية -الّزيارة 

آذار، لتشمل زيارات  8 – 5لعراق المباركة، في أربعة أّيام، من نّظم قداسة البابا فرنسيس زيارته ألرض ا 
لمراكز، كنائس، مناطق وشخصّيات متعّددة، على الّصعيد المدني والّروحي، بدًء من العاصمة بغداد، يوم 

ورئيس الجمعة، بمطارها وقاعتها الّرئاسّية وقصرها الّرئاسي والمقّر الجمهوري الّرئاسّي، وترحيبات رئيس الوزراء 
 .الّسريانّية الكاثوليكّية وترحيبات البطاركة"  سّيدة الّنجاة "الجمهورّية، إلى كاتدرائّية 

لينتهي بذلك اليوم األّول، فيواصل قداسته في صباح الّسبت بزيارة مدينة الّنجف، ولقاء آية هللا العظمى  
ى زيارة للّناصرّية ومدينة أور، مسقط رأس أبينا الّسّيد علي الّسيستاني، أعلى مرجعّية شيعّية في العراق، وثّم إل

ابراهيم، حيث يقوم بلقاٍء تاريخيٍّ بين المراجِع الّدينّيِة المتعّددة، ويعود لالحتفال بكاتدرائّية مار يوسف الكلدانّية 
 .الكاثوليكّية في بغداد

العراق، بمطارها وقاعتها الّرئاسّية أذار، ينطلق لمدينة أربيل، في إقليم الّشمال، كردستان  1ثّم صباح األحد،  
قوش،  هة، فقر ييوترحيبات رئيس االقليم ورئيس حكومة االقليم ونائبه، ويواصل لمدينة الموصل، ومركز حوش البيع

في كنيسة الّطاهرة، ليعود مجّددا ألربيل ويقيم بها القّداس اإللهي الكبير، ومن ثّم يعود لبغداد مساًء ليختم زيارته 
 .آذار، بعد احتفال الوداع ويعود بأدراجه إلى روما فالفاتيكان 8نين، يوم االث

 آذار 5الّزيارة اليوم األّول 

 آذار 5 –الوصول إلى العراق واالستقبال المهيب 

ورئيس دولة الفاتيكان، إلى مطار بغداد الّدولّي،  وصل بابا الكنيسة الكاثوليكّية، خليفة بطرس الّرسول، 
س الوزراء في الّصالة الّرئاسّية، ومن بعده فخامة رئيس الجمهورّية في المقّر الّرئاسي ببغداد، ليستقبله دولة رئي

ا  وليس في بغداد  -ومن بعده سائر الّسلطات الحكومّية والمدنّية والّدبلوماسّيين، وقد شّرفوه باستقباٍل ُمهيٍب جد 
ّجاد األحمر مفروٌش على األرض اّلتي سوف - وحسب تطأها قدماه، والّشعب بكاّفة أطيافه يحيط  فترى السُّ

بالمكان بصفوٍف منتظمٍة، ُكلٌّ بلباِسه الّتقليدّي، الّنساء بفساتينهم وتيجانهم الّتراثّية األنيقة، والّرجال منهم بالحّطة 
نّوعة والعقال، ومنهم بالمالبس العصرّية الحديثة، والفتيان بعضهم بأثواب موّحدة وقّبعات، وبعضهم بألوان مت

تشهد لغنى حضارة وتاريخ بين الّنهرين، واألساقفة والكهنة على طوائفهم، بزّيهم الكهنوتّي الخاّص، والشيوخ 
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بعماماتهم، وترى علَمي الفاتيكان والعراق بيد الّشعب وعلى المباني والّطرقات، مع البالونات الملّونة، والكاميرات 
قه، والبسمة على شفاه الجميع، الّصغير والكبير، وفي الخلفّية المضيئة، وشوق الجميع الختيار الحدث وتوثي

بعُض هتافاٍت، تزّينها زغرتاُت الّسّيدات، من تراثنا الّشرقّي الحبيب، تتلو جميعها أنشودًة، تشهد لفرحة قلوٍب تاقت 
 !ُتتلى كلمات الّترحيب وُتقام الجلسات وينطلق البابا لكلمته ! لنظر الّسماء

 آذار 5 –ألّول في المقّر الّرئاسّي خطاب البابا ا

 مهد الحضارة والّديانات. 2

افتتح البابا خطابه باالمتنان، إذ قد ُأتيحت الفرصة له ليقوم بهذه الّزيارة لجمهورّية العراق، إلى األرض اّلتي  
ِبياء، ِبتاريِخ الَخالِص والَتَقاليِد أِبينا ابراهيم والَعِديِد ِمن األنْ "  ، والمرتبطة بشّدة من خالل" َمْهِد الَحَضاَرة"  هي

الّشهيرة، "  األخّوة اإلنسانّية "، ثم واصل مقتبًسا من كلمات وثيقة " الِديِنيَِّة الُكبرى، الَيهوِديَِّة والَمِسيِحيَِّة واإلْسالم
حيَحة ِلأْدياِن َتدُعو إلى  الَقناَعِة الراِسَخِة بأنَّ الَتعاليمَ "  أّن علينا جميًعا أن نسير مًعا، كإخوٍة وأخوات، في الصَّ

الم ِك ِبِقَيِم السَّ  "َيُجوُز اسِتْخداُم اسِم هللِا  ال "وأّنه  " والَتعارُِّف الُمَتباَدل واأُلُخوَِّة اإلنسانيَّة والَعْيِش الُمْشَتَرك.. الَتَمسُّ
 ".  لَتْبريِر أَْعماِل الَقْتِل والَتْشريِد واإلْرهاِب والَبْطش

 كورونا وضحايا الهمجّيةجائحة . 0

عّبر البابا عن تضامنه لما خّلفته وتخّلفه أزمة جائحة كورونا، على الّصعيد الّصّحي، االجتماعي  
واالقتصادي، داعًيا لتوزيٍع عادٍل لّلقاح، يشمل الجميع، وإلعادة الّنظر في أنماط حياتنا، وفي معنى وجودنا، 

الهمجّية  "لم يتوانى الحبر األعظم من أن يذكر األبرياء ضحايا . ليهلنخرج من المحنة بشكل أفضٍل مّما كّنا ع
اّلذين تعّرضوا لالضطهاِد والقتِل بسبب انتمائهم الّديني، خصوًصا اليزيدّيين منهم، وفي بلد العراق "  المتهّورة

 .الحبيب اّلذي منذ آالف الّسنين كان حضًنا لشعوٍب وحضاراٍت ودياناٍت متعّددة

 لعيش األخوي وبناء مجتمع ديموقراطي سليمرسالة ا. 3

دعا قداسته إلى رسالة العيش األخوي، وفق حواٍر صابٍر وصادٍق، وسيادٍة لقانوٍن عادٍل ُيطّبُق على الجميِع،  
وبواجِب الّتصّدي آلفِة الفساِد وسوِء استعماِل الّسلطِة، والعمِل على تحقيِق العدالِة، بنزاهٍة وشفافّيٍة وتقويِة 

ؤّسسات المسؤولة من أجل مستقبٍل أفضٍل، يزداد به االستقرار، وتتطّور به سياسة سليمة قادرة على خدمة الم
َوْلَتَتَوقَّْف الَمصاِلُح ! َوْلَنَضْع حًدا الْنِتشاِرها ُهنا َوفي ُكلِّ مكان! ِلَتْصُمْت اأَلْسِلَحة : "ثّم نادى قائالً . الجميع

ة، الَمَصاِلُح الخاِرجيَّ  الم. ة التي ال َتْهَتُم بالُسكاِن الَمَحّليينالخاصَّ داعًيا لبناء "  !وْلَنْسَتِمْع ِلَمْن َيْبني وَيْصَنُع السَّ
، يؤّمُن الحقوَق األساسّيَة لجميع المواطنين، دون أن ُيعتبر أحدهم من درجٍة ثانيةٍ  ختم ببركته . مجتمٍع ديموقراطيٍّ

. م، َوِلعاِئالِتُكم َوَأِحباِئُكم َوِلْلَشْعِب الِعراقّي ِبَأْسِره، َأْسَأُل هللَا واِفَر الَبَركاِت اإلَلِهيَّةِلُكلِّ واِحٍد ِمْنكُ "  ة قائالً البابويّ 
 "!ُشْكًرا
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 آذار 5 –مع الرؤساء الّروحّيين والّشعب " سّيدة الّنجاة"الّلقاء في كاتدرائّية 

ة الكاثوليكّية، حيث استقبَله كلٌّ من ِغْبَطِة الَبْطِرَيْرك مار الّسريانيّ "  سّيدة الّنجاة "انتقل فداسته إلى كاتدرائّية 
اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك كنيسة الّسريان الكاثوليك، َوِغْبَطة الَبْطِرَيْرك الكاردينال مار لويس 

ّية، في كاتدرائّية سّيدة روفائيل ساكو، بطريرك كنيسة الكلدان الكاثوليك، بكّل فرح وامتنان، وألقوا كلمتهم الّترحيب
شخًصا مسيحي ا، أثناء القّداس اإللهي، بما فيهم الّصغار  88الّنجاة، في بغداد، هذه الكنيسة الّتي ُذبح فيها 

 .0222تشرين األول،  22والكبار مع كاهنين شاّبين، وهذا من قبل تنظيم داعش، يوم األحد الموافق 

 ح اإلنجيلال نيأس، لنرجو، لنثابر بفر  -البابا  

َنْجَتِمُع اليوَم في  "أراد البابا أن يحضَر في الكاتدرائّية ليلقي كلمة محّبٍة وغفراٍن وتضامٍن ومسؤولّيٍة، فقال  
َوِلَكِنيَسِته، َثَمًنا  م للرَّبِّ كاتدراِئيَِّة َسيَِّدِة الَنجاة هِذه، َوَنَتَباَرُك فيها ِبِدماِء إخَوِتنا وَأَخواِتنا الذيَن َدَفُعوا ُهنا َثَمَن َأماَنِتهِ 

ليِب َوِرساَلِتِه الَخالِصيَّة ل. غالًيا َد ِثَقَتنا ِبُقوَِّة الصَّ لَمْغِفَرِة والُمصالَحِة َأْرُجو أْن ُتْلِهَمنا ِذْكَرى َتْضِحَيِتِهم بأْن ُنَجدِّ
هذا هو اإلنِجيُل الذي . لَمسيح في كلِّ مكاٍن َوَزمانَففي الواِقع، الَمسيحيُّ َمْدُعٌو ِلْلَشهاَدِة ِلَمَحبَِّة ا. َدِة الَجديدةوالوال

 ".  َيِجُب إْعالُنُه َوَتْجسيُدُه في هذا الَبَلِد الَحبيِب أيًضا

، 0222أعاد البابا فرنسيس كلمات من صدى الّسينودس الخاّص اّلذي أقيم للكنيسة في الّشرق األوسط عام 
َتَتَوقََّف وال َتْنُقَص أَبًدا، والتي َتْسَتِمُدوَنها ِمن ُجذوٍر َقِديَمٍة ِجًدا، ِمَن  ِجُب أالّ َرَة الَرُسوِليَّة يَ الَغيْ  "ّجُعا وقائاًل مش

 "ام يثّم من واقع الكورونا ابتكر وقال أّن أم ". الُحُضوِر الُمْسَتِمِر ِلْلَكنيَسِة في هذِه األراضي ُمْنُذ األزِمَنِة األْوَلى
الِة  " ، هو" لقاًحا فّعاالً  "ن نّتخذ اإلحباط الخبيث، علينا أ"  فيروس الَرجاُء الذي َيْنُبُع ِمَن الُمثاَبَرِة عَلى الصَّ

َدٍة داِئًما، ِلَكي ُنشاِرَك َفَرَح اإلنِجيل، "  ، وذلك كي نتمّكن من"ماَنِة الَيْوِميَّة ِلِرساَلِتنا واأل المضُي ُقُدًما ِبُقوٍَّة ُمَتَجدِّ
 ".  ماٍت َحيٍَّة ِلُحضوِر َمَلُكوِت هللا، َمَلُكوِت َقداَسٍة َوَعْدٍل َوَسالمَكتالِميَذ ُمْرَسِليَن َوعال

 !كونوا بشركة مع الجميع، لنكن رعاة وخّداًما للّشعب ال موّظفي دولة -البابا  

َتْدُعونا  "الَمسيِح  أّن مَحبَّةَ  معلالً "  َشِرَكٍة شاِمَلٍة َمَع الَجميع "دعا قداسُة الحبِر األعظِم المسيحّيين كاّفًة إلى  
َن َجماَعًة الُكلُّ فيها ِإخَوٌة وأَخواٌت ُيَرِحُبوَن َبْعُضُهم ِبَبْعٍض َوَيْهَتمُّوَن َبْعُضُهم ِلَبْعض  الرسالة . را)إلى أْن ُنَكوِّ

القّديس  ودعا إلى الَوحدة بين جميع المسيحّيين، بانفتاٍح وتقّبٍل، مقتبًسا من( Fratelli tutti ،15 – 11 العاّمة
ُقُكم، .( "م221–.م22)الّشهيد، األسقف أغناطيوس األنطاكي  ، َبْل َصالٌة واِحَدة، َوُروٌح ...ال َيُكوَننَّ َبْيَنُكم ما ُيَفرِّ
، 5اآلباء الالتين  :Ad Magnesios ،1-1 رسالة إلى المغنيسيين" ) واِحد، َوَرجاٌء واِحد، بالَمَحبَِّة والَفَرح

 .قّبل اآلخر في آخرّيته، داعًيا إلى ت(111

ُمْخَتَلُف الَكناِئِس الَمْوُجوَدِة في الِعراق، َوِلُكلِّ ِمْنها ُتراُثها : ُأَفكُِّر في ُصوَرِة الِبساِط الَمألوَفة"  وقال ُمسِهًبا 
، ِعْنَد َتَشاُبِكها، ُتْصِبُح ِبساًطا التاريخّي والليتورجّي والُروحّي الَعريق، هَي ِمْثُل الُخيوِط الَكثيرة الُمْنَفِرَدة الُمَلَوَنة التي
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وبكلمات متعّددة دعا الكنائس إلى تخّطي أّي توّتٍر وسوء تفاهٍم قد يعيقوا نسيج األخّوة، والعمل   ."واِحًدا َجميالً 
ُكونوا ُرعاًة " : قائالً ثّم خاطب قداسته الكهنة (. 02، 21يو )على تحقيق الَوحدة اّلتي صّلى ألجلها المسيح 

ال . ُكوُنوا داِئًما َمَع َشْعِب هللا، ال َتْنَفِصُلوا َعْنُه أَبًدا َكما َلْو ُكْنُتم َطَبَقًة ُمَميََّزة. ّداًما للَشْعِب ال ُمَوظَِّفي َدْوَلةوخُ 
اّلتي سادتها داعًيا إلى تجديد كنيسة المسيح، في الّروح "!  الَنبيَلة التي هي َشْعُب هللِا الُمَقدَّس"  اأُلمَّةَ  "ُتْنِكُروا 

 .بعهد الّرسل

 !الّشباب هم ثروة المستقبل، اهتّموا بهم -البابا  

ثروٌة كبيرٌة  "و"  كنزٌ  "ّن الّشباَب إوّجه البابا كلمًة قوّيًة حول الّشباب وواجب الكنيسة والمجتمع تجاههم، قائاًل  
تنمية رجائهم، خصوًصا بعد ما تعّرضوا ، ونادى باالعتناء بهم، بتغذية أحالمهم، بمرافقة مسيرتهم وب" للمستقبل

َجْوَهَرُة هذا الَبَلد، وَأَلُذ  "وأردف قائاًل أّن الّشباَب مع المسّنين هم . له من محٍن، جراء صراعات الّسنين األخيرة
 !" ِثماِر أْشجاِره

 آذار 2 -اليوم الّثاني 

 يخ علي الّسيستانيالّلقاء الّتاريخي مع المرجع الّشيعي األعلى بالعراق، سماحة الشّ 

، ليذهب إلى مطار الّنجف، ومن 0202آذار  1غادر قداسُة البابا فرنسيس، مدينة بغداد، صباح الّسبت 
 22الجدير بالّذكر أّن مدينة الّنجف تحتوي من جانٍب واحٍد على الكثير من المعالم المسيحّية القديمة، ومنها 

أدرج قداسته ببرنامجه فيها لقاًء هو األّول تاريخي ا، بين . ئفة الّشيعّيةديًرا، ومن جانٍب آخٍر ُتعتبر أقدس مدن الّطا
الحبر األعظم والمرجعّية الشيعّية األعلى في العراق، آية هللا العظمى الّسّيد علي الُحَسيني الّسيستاني، سماحة 

يعة خاّصة وعند كاّفة الّطوائف ونصف عاًما، واّلذي يعتبر رمًزا مرموًقا عند الشّ  12الّشيخ البالغ من العمر نحو 
 .العراقّية، وذلك لُزهده، وحكمته وخطابه الّدينّي المتسامح مع مختلف الّديانات والّطوائف

لقد أراد البابا كما قال، القياَم بخطوٍة ثانيٍة تجاه األخّوة الجامعة اّلتي يتوق لتحقيقها، وهذا بعد لقاءه الّتاريخّي  
شباط  8 ّية العليا، شيخ األزهر، الّشيخ أحمد الّطّيب، في مدينة أبو ظبي، وذلك في تاريخالّسابق بالمرجعّية الّسن

ا  ،0221 اّلتي تّمت صياغتها على يدهما مًعا، "  األخّوة اإلنسانّية "حيث تّم الّتوقيع على الوثيقة الهاّمة جد 
دقيقة، قّدم قداسته الّشكر  80ي امتّد نحو في هذا الّلقاء اّلذ. كوثيقٍة أساسّيٍة على طريق األخّوة اإلنسانّية

للّسيستاني على حكمته بالّدفاع العملي عن الكثير من المسيحّيين واأليزيدّيين من هجومات داعش، فمنع الكثير 
 .من العذاب والقتل والّتهجير بموقفه الوطنّي هذا، موّفًرا لهم الحماية والّنجاة

رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على برنامج  حين أعلن جنى هذا الّلقاء أحد ثماره المباشرة، 
آذار، وبمناسبة هذا الّلقاء بين القامتين الّدينّيتين، يوًما وطنًيا للتسامح والتعايش في  1التويتر، بذات اليوم 

، الفًتا النظر أّن أبدى البابا الحًقا إعجابه الّشديد بهذا الّلقاء، وأضاف أّنه قد شعر بنوٍر وراحٍة ممّيزةٍ . العراق
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وقال الّشعار اّلذي قاله سماحة الّشيخ الّسيستاني واّلذي ُوجد على العديد . القداسة كثيًرا ما تكون عند من هم قربنا
لإلمام علّي بن  عن قولٍ  ، وهو نقالً " الّناس صنفان إّما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق: " من الاّلفتات

لمالك بن الحارث النخعي المشهور باألشتر، وهي جملًة في سياقها بالّتصّرف إلى اآلخر أبي طالب في رسالته 
 .بالّصفح والعفو

 آذار 2 -الّلقاء بين أبناء الّديانات المتنّوعة في أور 

 إبراهيم ابن مدينة أور -خلفّية . 2

ميل شمال  222د نحو هي مدينة سوَمرّية، تقع قرب مدينة الّناصرّية في جنوب العراق، وعلى بع أور 
الَبصرة، وقد كانت عاصمة للّسومرّيين في القرن الواحد والعشرين قبل الميالد، وشهدت حينها نهضة ثقافّية، مع 

هيغال، ليحكمها مع بالد سومر، ويؤّسس ما يدعى اليوم -حاكمها أورنامو، اّلذي استقّل عن ملك أوروك، أوتو
 .م.ق 2152 –0252لبرونزّي، نحو عام بساللة أور الّثالثة، وهذا في العصر ا

هي مسقط رأس ( 28، 22تك )هذه البلدة كما يرد في الكتاب الُمقّدس، في العهد القديم، في سفر الّتكوين  
الحًقا ُسّمي )أبينا إبراهيم وأبيه تارح، ودعيت أور الكلدانّيين، بها توّفي هاران أخ أبينا ابراهيم، ومنها اّتخذ ابرام 

، ومنها اّتخذ أخيه ناحور امرأته ِملكه، وخرجوا منها ليذهبوا إلى أرض (الحًقا ُسّميت سارة)مرأته ساراي ا( ابراهيم
في أور أخذ ابرام الوعد من الّرب له وألنساله كما يرد بسفرّي الّتكوين (. 22- 01، 28تك )كنعان مروًرا بحاران 

اهيم الحًقا في القرن الّسابع، في الّتقليد اإلسالمي، في لقد ُذكر أبينا إبر (. 8-1، 1؛ نحميا  1، 25تك )ونحميا 
عن تسمية  ;18سورة األنعام )سورة األنعام، على أّنه خالف أباه وقوَمه بشأن عبادة األصنام ليعُبد هللا الواحد 

ابن كثير واإلمام .( م102-.م821)في الّتقليد اإلسالمي، راجع تفسيَري اإلمام أبو جعفر الّطبري " آزر"بي" تارح"
 (. 18لسورة األنعام آية .( م2212–.م2222)الّدمشقي 

 معبد الّزقورة -خلفّية . 0

 82، هي من أقدم معابد العراق، نحو (المنتفق -لواء الّناصرّية )العراقّية " ذي قار"زّقورة أور في محافظة  
الثة، في العصر البرونزّي، في القرن كم غرب مدينة الّناصرّية، وتعود أطالل المعبد هذا إلى عهد ساللة أور الثّ 

، ويعتبر كما يؤّكدوا العديد من باحثي اآلثار، أّنه أقدم من األهرامات المصرّية وأهرامات بيرو .م. ق 02ال 
تتأّلف هذه الّزقورة من ثالث طبقاٍت وثالثة ساللٍم، كّل منها تتأّلف من . في المكسيك (Inca) "إنكا"وأهرامات الي

"  الّسبط "وترتفع طبقاتها بطريقة . متًرا 80ي مبنّية على قاعدة مرّبعة طول الّضلع الواحد بها مئة درجة، وه
من . لم يبق منها اآلن سوى طبقتها األولى. الهندسّية بشكل يميل به البناء للّداخل بشكل طردّي مع ارتفاعه

 .وتعني البارز أو مرتفع البناء "ziqquratu" الجدير بالّذكر أّن كلمة الّزقورة تأتي من الّلغة األكادّية
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 الّديانة اليزيدّية وأتباعها–خلفّية . 3

اليزيدّيون هم أتباع الديانة اليزيدّية، وهي ديانة توحيدّية وغير تبشيرّية، تؤمن باهلل الواحد، وبسبعة قّوات  
، اّلذي يعتبر ذات منزلة " س الملكطاؤو  "الموكلين من هللا للعناية بالعالم ومن ضمنهم ( يقابلوا المالئكة)روحّية 
في اقليم "  اللش "، ومعبدهم الرئيسّي هو في " مصحف رش "و"  كتاب الجلوة "من كتبها األقدس . خاّصة

كان ُيقسم المجتمع اليزيدي بالّسابق إلى ثالث طبقاٍت هي الّشيوخ والبير، والمريد، ولم ُتقم . كردستان في العراق
 .اجبينهم عموًما مراسيم زو 

سكنوا مئات الّسنين . عبر اليزيدّيون سلسلة طويلة من اإلبادات من ِقبل الّتكفيرّيين، فهاجروا لمناطق متنّوعة 
طور )في إقليم كردستان شمال العراق، خصوًصا في الموصل وسنجار، البعض اآلخر في سورّيا، تركّيا 

ا وفي دول أوروبّية عديدة خاّصة بعد الهجوم ، أرمينيا، إيران، والبعض سكن جورجيا، روسيا، وألماني(عبدين
يتكّلمون اليوم الكرمانجّية . وما تعّرضوا له من إبادة وتهجير 0228القاسي اّلذي شّنه عليهم تنظيم داعش عام 

 أزياءهم الّرجالّية قريبة من الّزّي العربي، أّما أزياءهم. وهي لهجة كردّية، وبها يتلون صلواتهم ومراسيمهم المقّدسة
الّنسائّية فهي قريبة من الّزّي الّنسائي الّسرياني، وقد اعتبر بعض الباحثين أّنهم تكّلموا سابًقا الّسريانّية، وأّنهم من 

 .أصل أشوري 

 ديانة الّصابئة المندائّية وأتباعها –خلفّية . 4

، وتؤمن "األزلي والعظيم الحيّ "الّصابئة المندائّية هي ديانة موّحدة قديمة، تؤمن باهلل وتدعوه باألخص بلقب  
كلمة  .(بالعبرّية המטביל יוחנן الّنبي يحيى في الّديانة اإلسالمّية و)بشكل خاص بالّنبي يوحّنا المعمدان 

المندائّية وتعني غطس أو "  صبا "المندائّية وتعني المعرفة، والّصابئة من كلمة "  مندا "المندائّية هي من كلمة 
أركانها الخمس األساسّية هي ".  غنزا رابا "كتابها المقّدس هو الي. ي من الّلهجات اآلرامّيةلغة المندائّية ه. تعّمد

، وممارسة الّتوبة عن الخطايا مع (سهدوثا اد هيي)الّشهادة واالعتراف باهلل الواحد الحّي العظيم خالق الكون 
ثالث مّراٍت في ( براخا)الّصالة ، وركن (مصبتا)طقوس االغتسال والّتغطيس في مراحل متعّددة من الحياة 

، وثّم ركن الّصوم وبه الّصوم (الرشما)وضوء  –الّنهار، صباًحا، ظهًرا وعصًرا، وذلك بعد طقس اغتسال خاص 
 .(زدقا)وركن الّصدقة الّزكاة ( صوما ربا)الكبير والّصوم الّصغير 

ّثالث ميالدي، بعد الّديانة المسيحّية وقبل يشير بعض الباحثين أّن هذه الّديانة نشأت في القرن الّثاني أو ال 
 10ُذكر أتباع الّصابئة بشكل إجابي في نّص القرآن الكريم، في سورة البقرة آية . قرون  8الّديانة اإلسالمّية بنحو 

من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا فلهم آجرهم عند  والصابئين ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى  "
راجع أيًضا )وذكروا أيًضا في آيات أخرى مع اليهود، الّنصارى والمجوس "  وال خوف عليهم وال هم يحزنون ربهم 

لم ُتذكر الّصابئة في االنجيل المقّدس، فقد أتت بعد المسيحّية، وبعد يوحّنا (. 21، سورة الحج 11سورة المائدة 
نتشر ا. ردة في اإلنجيل، محفوظة في كتبهم المقّدسةالمعمدان، ونجد أصداء قوّية ألقوال المسيح له المجد والوا
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ُيقّدر عدُد أتباعها بما يقارب ال . خصوًصا في العراق وفي بالد الفرس فلسطين والّشام وبالد الرافدين أتباعها في
 .ألف نسمة في العالم 12

 تنّوع وحدة وسالم -، بيت أبينا إبراهيم زيارة البابا وكلمته في سهل أور. 5

العراقّية، ليصل إلى مدينة "  ذي قار "قداسُته مدينَة الّنجف لَيصل إلى مطار الّناصرّية في محافظة غادر  
أور، مسقط رأس أبونا ابراهيم، خليل هللا، حيث تّمت دعوة كاّفة الّطوائف لهناك، وحضر ممثلين عن المسيحّيين 

ع الّشيخ األعلى لديانة الّصابئة المندائّية، الّريش ِإمه ستار الكلدان والّسريان، مع الّشيعة والّسنة والّديانة اليزيدّية م
 .جبار حلو

بعد كلمة ترحيب وتالوة لنّص دعوة هللا إلبراهيم، من الكتاب المقّدس، ومن القرآن الكريم، تال البابا كلمته  
، وبه عاش أبونا إبراهيم، ومنه " ُوِلَدت ِدياناُتنا"  اّلذي به  "مكان األصول والينابيع"  الفًتا أّن هذا المكان هو

، 25تك )اْنُظْر إلى الَسماِء وَأْحِص الُنُجوم  انطلق بمسيرته مع هللا، واّلتي غّيرت تاريخ البشرّية، وقد قال له هللا
مع كّل ما بها من أبعاد االيمان والّسمو والّطموح والّثقة باهلل، هكذا دعا البابا أن نرفع جميعنا، يهوًدا، ( 5

ين، مسلمين وأبناء سائر الّديانات، أنظارنا صوب الّسماء، صوب الّنجوم ذاتها اّلتي تنير أحلك ظلماتنا، مسيحيّ 
لترتفع أنفسنا فوق أباطيل العالم، وأن نرفع كذا صالتنا إلى هللا اّلذي يدفعنا للمحّبة، حّتى نسير في األرض 

، به نعبد هللا وُنحبّ  القريب، شاهدين لصالح هللا، اّلذي يشّوه البعض صورته  بسالٍم مًعا كأخوة، بتدّيٍن حقيقيٍّ
 .المقّدسة

 ال لخيانة الّدين وتشويه صورة هللا –البابا  

َس اْسَمُه الُقُدوس ِبَكراِهَيِة إْخَوِتنا " نّبه قداسته أنّ  ال َيْصُدُر الَعداُء  "وقال "  َأْكَبَر إساَءٍة َوَتْجديٍف هَي أْن ُنَدنِّ
َوَنْحُن الُمْؤِمنين، ال َنْقِدُر أْن َنْصُمَت ِعندما ... َبْل هِذِه ُكلُّها ِخياَنٌة ِلْلِدين: ُعْنُف ِمن َنْفٍس ُمَتَديَِّنةوالَتَطرُُّف وال

ين َيُه ُغُيوُم الكَ . َبْل واِجٌب َعَلْينا إزاَلُة ُسوِء الَفْهم. ُيسيُء اإلرهاُب إلى الدِّ  ".  راِهَيةال َنْسَمْح ِلُنوِر الَسماِء أْن ُتَغطِّ

ِلَيْنُج  "ا لما عاناه اليزيدّيون خاّصًة من قتٍل وتعذيٍب واكراٍه في الّدين، مشّدًدا أّن مبدأ وتطّرق قداسته مجّددً  
. ، وهذا هو درُب العزلِة والجدراِن والكراهّيِة والغضب" الَجميُع ِضدَّ الَجميع : "، ُيْصِبُح عاِجالً " ُكلُّ واحٍد ِبَنْفِسهِ 

الَتَقْينا الَيْوَم ُهنا، في َبْيِتنا، َوِمن ُهنا، َمًعا، ُنريُد أْن َنْلَتِزَم حَتى "  ، لقد" نحن "ل علينا أن نعمل جميعنا كيبالمقاب
ُب ِبَجميِع أْبناِئها: ُنَحقَِّق ُحْلَم هللا َوُهوَ  الَم ِلُكلِّ ْلَنطُلْب هذا  " وأضاف ،" أْن ُتْصِبَح العاِئَلُة الَبَشريَّة ِمْضياَفًة ُتَرحِّ السَّ

صالة  "تال بعدها صالًة مشتركًة، هي  ثمّ ".  الَشْرِق األْوَسط، َوُأَفكُِّر ِبَشْكٍل خاّص في سوريا الُمجاِوَرة الُمَعذََّبة
 .، ومن ثّم انطلق من مطاِر الّناصرّية إلى مطار بغداد الّدولي"إبراهيم أبناء 
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 آذار 2 –كلدانّية في بغداد يوسف ال قّداس احتفالي في كاتدرائّية مار 

ترأس قداسة البابا فرنسيس القّداس االحتفالي في كاتدرائية مار يوسف الكلدانّية في بغداد، بحسب الّطقس 
تكّلم في . الكلداني، وللمّرة األولى لحبر أعظم، وهي عالمة قوّية منه الحترام الّطقوس الّشرقّية والّتقاليد المحّلّية

لواجب اإلنسانّي واإلنجيلّي تجاه المحتاجين والفقراء والمضطهدين والباكين، متطّرًقا لعظة عظته كالمعتاد عن ا
، (8، 22قور  2" ) الَمَحّبة ال َتْسُقُط َأَبًدا " المسيح على جبل الّتطويبات، مشّدًدا على ما عّلمه بولس الّرسول أنّ 

لخير والّصالة، واحتمال بعضنا بعًضا، وأّن هللا أميٌن وأّن المحّبة تتجّسد بالّصبر على اآلخرين، بالكرم وأعمال ا
 .بوعوِده وبمكافآِته، وال يترك اإلنساَن والّشعب لخطاياه وجهاالته، بل يغفر ويبدأ معنا كّل مّرٍة من جديدٍ 

 آذار 1 -اليوم الّثالث 

 قوشأربيل، الموصل، حوش البيعة وقرة  -زيارة البابا فرنسيس القليم كردستان في العراق 

، انطلق قداسته لمطار أربيل، حيث تّم استقباله بشكل مهيب، من 0202آذار  1في صباح يوم األحد 
رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة  الّشعب ومن الّسلطات المدنّية والدّينّية، خصوًصا من قبل

ومنه إلى الّصالة  أوالً رة كثيرة، في المطار وشخصّيات معتب. االقليم مسرور بارزاني، مع نائبه قوباد طالباني
وتعني )كنيسة حوش البيعة  إلى الموصل، إلى( الهليكوبتر)من ثّم غادر قداسته بالّطائرة العامودّية . الّرئاسّية

 :الّثالث"  مأثوراته "، وبها تال صالة من أجل ضحايا الحرب، بعد مقّدمة له زّينتها (ساحة الكنيسة

 .إلُه الحياة، وهو كذلك، فال يجوز لنا أن نقتل إخوتنا باسمهإذا كان هللا " 
 .إذا كان هللا إلُه الّسالم، وهو كذلك، فال يجوز لنا أن نشّن الحرب باسمه

 ."إذا كان هللا إلُه المحبة، وهو كذلك، فال يجوز لنا أن نكره إخوتنا

الخشب المحترق من كنيسة مار أّدي اّلتي في الموصل ذاتها تّم بناء صليب كبير، من بقايا : تقدمة الّصليب 
هاجمها المتطّرفين ِقَدًما، وقد ُوضع ليباركه قداسة البابا، في هذه المدينة اّلتي احتملت عذابات صليٍب قاٍس من 

فكأّن بهذا رمٌز به يجمع . أيدي وأسلحة تنظيم داعش اّلتي اّتخذها له معقاًل، ومن سائر جماعات الّتكفير واالجرام
 !أحزان الّشعب، ليصبح ببركة الّرب صليَب مجٍد يقود إلى الحياة والقيامة با شتات األلم والّدمار، حامالً باال

 قوش والقّداس في أربيل قره

إلى  انطلق قداسته بعدها إلى قرة قوش في محافظة نينوى، والتي ُتعد من أقدم المناطق المسيحّية في الّشرق،
وقال كلمة دعا بها إلى الّتمّسك بالّرجاء، وباإلرث  (Angelus) لّسالم المالئكيكنيسة الطاهرة، وبها تلى صالة ا

الِة ِمن أجِل َتْوَبِة الُقُلوِب واْنِتصاِر َثقاَفِة : " الّروحي العظيم اّلذي تركوه لنا اآلباء واألّمهات، وقال ال َنَملَّ ِمَن الصَّ
ٍخ الَحياِة والُمصاَلَحِة والَمَحبَِّة اأَلَخويَّة، مَ  َع احتراِم االْخِتالفاِت َوَتَنوُِّع الَتقاليِد الدينيَّة، وفي الَسِعي ِلِبناِء ُمْسَتْقَبٍل ُمَرسَّ

 ".  على الَوْحَدِة والَتعاِوِن َبْيَن َجميِع أْصحاِب النوايا الَحَسَنة
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دينة بحياكته و، لقداسته، وشاًحا، اشترك بعض أهالي المكهناك صّمم راعي الكنيسة قدس األب عّمار يا 
الة ييييييييييييييي، ونسجت على أحد طرفيه، ص" الطراز القرقوشي "المحّلي، وقد حيك على "  الّشال "وتطريزة من قماش 

ألّمنا العذراء، وذلك بخيوٍط ذهبيٍة وباللغة "  الّسالم المالئكي "، وعلى الطرف اآلخر، ُدرزت صالة " األبانا "
ثّم عاد قداسته إلى . أخرى، ليبقى مع قداسته ذكًرا ممّيًزا من انتاج الّتراث المحّلي الّسريانية، مع رموٍز عديدةٍ 

، بحضور آالف كثيرة من " فرانسو حريري  "في ملعب  8:22مدينة أربيل ليحتفل بمراسيم القّداس اإللهي الساعة 
 .المؤمنين، حّتى عاد بأدراجه مساًء إلى مطار بغداد الّدولي

 آذار 8 -اليوم الّرابع 

 من العاصمة بغداد إلى العاصمة روما

، وهو اليوم الّرابع لقداسة البابا فرنسيس في جمهورّية العراق، أقيم له 0202آذار  8في صباح يوم االثنين  
حفل وداٍع مهيب، من ضمن الّتحضيرات الكبيرة اّلتي بذلها هذا البلد إلكرام خليفة بطرس، على الّصعيد المدني 

ن عواطفه ليغادر قداسته بلد العراق اّلذي احتّل قسًطا كبيًرا موحي، األدبي واالعالمي، وسواهم، رّ والميداني، ال
 .اّياه مع ذكريات كثيرة ترافقه أثناء متابعة رسالته في الفاتيكان وسواه وأفكاره وصلواته، حامالً 

 (عن موقع الفاتيكان) رسائل متعّددة للبابا على ضوء أسئلة الّصحفّيين من على متن طائرة العودة 

 رسالة البابا فرنسيس وعالقتها برسالتّي الّنبي يونان وأبونا إبراهيم. 2

لقد ترك البابا في خطاباته ومواقفه األثر الكبير على أصعدٍة كثيرة، وكان بحضوره شبه صًدى للّنبّي يونان،  
ا حّس الّتوبة الّصادقة والّرغبة في البدء من اّلذي أنَجَدت نبوءته مدينة نينوى من الّدمار، إْذ بعثت في ُسّكانه

أظهر أّنه قد تتعّدد مصادر الّدمار، لكن القادر أن يقيمك منها هو هذا اإلله اّلذي يدعوك إلى الخالص، ! جديد
لى عيشه بنشاٍط ورجاٍء وفرٍح، لو مهما اشتّدت المصاعب ذهب قداسته لُيجّدد رسالة ابراهيم اّلذي عرف أن ! وا 

عالمه القديم، في مغامرة "  أصنام "وم الّسماء ويحلم ويسير وراء الهامات الّروح، بعيًدا عن مطامع وينظر لنج
ذهب البابا فرنسيس ال ليضع ذاته فوق الجميع باسم القداسة، بل بالحري ذهب كتائٍب ! حياٍة مع اإلله الحيّ 

فوقّيٍة تكنولوجّيٍة أو اقتصادّيٍة أو دينّيٍة، بل لم يذهب قداسته لُيبّشر ب! يطلب مراحم هللا ويسأل صلوات الجماهير
ذهب قداسته ال ليترّبع في مكاٍن منعزٍل، . ليحّج إلى مسقط رأس ابراهيم واألنبياء وينادي بالّسالم وقيمة اإلنسان

تثناء روح بل كرسول محّبٍة يتنّقل بين كاّفة أبناء الّشعب الواحد، بروح االنفتاح والمحّبة، ليبّث في الجميع دون اس
 !القّوة والّرجاء

 حواٌر صادٌق لمستقبٍل واعدٍ  -رسالة البابا فرنسيس . 0

في حّج هذا األب األقدس، نجد معنى االنثقاف وتالقي الحضارات، كيف ال وهو يدخل ويخرج هاتًفا بلغة  
؟ كيف ال وهو ُيشيد بغنى " هللا معكم "، " ..اشكرً  "، ".. سالم.. سالم.. سالم"الّضاد الحبيبة، لغتنا العربّية، 
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المحّبة؟ وبعد  -اآلخر بتراثه الّدينّي والحضارّي؟ كيف ال وهو يصيغ صالًة تجمع الّديانات قاطبًة تحت كنف هللا 
اآلن اقتربت لحظة العودة الى روما،  "أن قّبل علَم العراق برفٍق وعطٍف في حّجه هذا، نجده يقول ُقَبْيَل رحيله 

هذا ما دعا إليه البابا بصدق، كما ".  !بارككم هللا جميًعا وبارك العراق.. ئًما معي وفي قلبيلكّن العراق سيبقى دا
 Fratelli) " جميعنا أخوة "سبَق ووعظ بطرٍق وأساليب شّتى، وبشكل خاّص في رسالته البابوّية العاّمة األخيرة 

Tutti)   برّيته، في العام الّثامن لحَ 0202تشرين األّول  2واّلتي صدرت في . 

 الهجرة، إمكانّيات ووسائل - رسالة البابا فرنسيس. 3

قال البابا فرنسيس للّصحافة بعد مغادرته للعراق، أّنه تأّمل أثناء العودة من قرة قوش إلى أربيل، الكثير من  
سيذهبون؟  ما هو مستقبل هؤالء الّشباب؟ إلى أين: سؤاالً الّشباب ومن أجياٍل صغيرٍة، وأّنه قد طرح عليه أحٌد 

هناك الحّق في : ثّم أردف قداسته مفّسًرا أّن الهجرة حقٌّ مزدوجٌ ! سيضطّر الكثيرون إلى مغادرة البالد، الكثيرون 
، ولكن ال إال الهجرةإْذ ال يسعهم ! ولكن هؤالء الناس ليس لديهم أّي منهما. عدم الهجرة وهناك حّق الهجرة

 !ة ألن العالم لم يدرك بعد أن الهجرة هي حقٌّ من حقوق اإلنسانوال يمكنهم الهجر ! يعرفون كيف يفعلون ذلك
، الّطفل اّلذي مات غرًقا أثناء محاولة عائلته الهرب " آالن كردي "والد الّطفل  أضاف قداسته أّنه أراد استقبال 

رمٌز  وقال عنه إّنه رمًز لحضارة الموت، للحضارات اّلتي ال تستطيع أن تصارع البقاء، هو! إلى أوروبا
بل مرافقتهم وجعلهم ! وأضاف إّن قبول المهاجرين ال تعني مجّرد استقبالهم وتركهم على الّشاطئ! لإلنسانّية

 .يتقّدمون ويندمجون حسًنا في المجتمع الجديد

 ال للتطّرف، نعم للمسؤولّية الّدولّية –رسالة البابا . 4

عر به حين كان على متن المروحّية فوق مدينة حين كان قداسته على متن الّطائرة سألته صحفّية عّما ش 
الموصل المدّمرة وعند الّصالة على أنقاض الكنيسة؟ أجابها، أّنه لم يتخّيل حّقا أنقاض الموصل وقرة قوش هكذا، 

ثّم ذكر شهادة األّم اّلتي فقدت ابنها في الّتفجيرات األولى . نعم لقد رأى وقرأ، لكن الّلمسات تبقى مؤّثرة أكثر
أضاف قداسته أّن هذا "  !أَغِفر لهم وأستغفر لهم ": " مغفرة "عش، وقد قابلها وقالت أماَمه كلمًة واحدًة، كلمة لدا 

وقال ! ثّم تطّرق لكنائس أخرى مدّمرة رآها ولمسجٍد مدمَّر كذلك! ، انجيل الغفران لأعداء" االنجيل الّصافي "هو 
ولكن من يبيع األسلحة لهؤالء المّدمرين؟ ألنهم ال يصنعون .. كان الّسؤال اّلذي خطر ببالي في الكنيسة هو "

لكن من يبيع السالح؟ من المسؤول؟ على األقل أودُّ أن ... نعم ، بعض القنابل تفعل ذلك. أسلحة في المنزل
أمٌر انه . لكن ال يقولون ذلك. نبيع األسلحة: أسأَل أولئك الذين يبيعون األسلحة إن كان لديهم الّصدق فليقولوا

 ".  قبيحٌ 

 نعم لكرامة المرأة -رسالة البابا . 5

قداسته عن إمرأة مسلمة تحّب سألت الّصحفّية بالّشق الّثاني من الّسؤال، على ضوء عيد المرأة، عّما يقوله  
من أجاب قداسته، أّنه يشعر أّن الّنساء أشجع  ج منه، دون أن ُتطرد من عائلتها؟مسيحي ا وال تستطيع الّزوا رجالً 
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للمرأة "  تسعيرات "ة يقداسته قائمير ليهياضرين أظيد الحيالّرجال، وأّن المرأة تتعّرض حّتى يومنا هذا لإلذالل، وأّن أح
ثّم تابع قداسته، في ! كيف البعض َتِبعن وَتسَتعبدن أنفسهّن حتى في وسط روما؟! ولم يستطع قداسته أن ُيصّدق

هناك بنات تخضعن للعقوبات، واحدة ُقطعت أذنها ألّنها  "Opera di Don Benzi" بيوٍت كثيرٍة تابعٍة لمؤّسسة
أخرى أحضروها من براتيسالفا في صندوق السّيارة، وهي مخطوفة ! لم تجلب المال المناسب بذلك اليوم

ثّم أضاف قداسته أّن ! وهذا عدى ظاهرة االّتجار بالبشر"  المتحّضرين "وقال هذا يحدث بيننا نحن ! وُمستعبدة
ووّضح، ال نذهب بعيًدا، لننظر لروما، ! ظاهرة استعباد المرأة ما زالت قائمة ويجب أن نناضل من أجل كرامتها

 !ما زال هناك فتيات تتعّرض للخطف واالستغالل

 أخيًرا وليس آخًرا 

عن قيامٍة، وأراد لقد قام قداسة البابا فرنسيس، بلفتِة اهتماٍم واعتباٍر، لشعٍب متأّلٍم يبحث عن رجاٍء، عن حياٍة و 
أن يكون حاضًرا بالجسد في وسط هذا الّشعب بكاّفة مكّوناته، في وسط معاناته، وفي وسط ضيقاته، ومن ضمن 
هذا الّتضامن، هو مجيئه في وسط جائحة كورونا، وفي وسط الّصعوبات األمنّية، وحالته الّصحّية، وجيله 

العراق أو مسيحّيي الّشرق األوسط وحدهم، بل جاء من أجلنا  المتقّدم، جاَء ال لبلد العراق وحده، وال لمسيحيّ 
كّلنا، لنتعّلم أن نسلك في درب الّتواضع، في درب األخّوة، في االنفتاح على اآلخر، في ذهنّيٍة جديدٍة، ترى وبل 

ات اّلتي الكثير من الخير المشترك، والكثير من الّتنّوع اّلذي ُيغني، والكثير من اآلليّ  بتبحث في اآلخر لتجذ
، في  ، طائفيٍّ وحضاريٍّ ُتقّرب الجميع في نهٍج يخدم اإلنسانّية اّلتي تتجّلى في فرادة كّل إنساٍن، وكّل انتماٍء دينيٍّ

 .نهٍج يخدُم كرامَة اإلنساِن وقدسّيِتِه وحّرّيته في العبادة وحقوقه اإلنسانّية على أنواعها

 

 ساسية للعيش المشتركقاعدة إنسانية وأخالقية أ ااُلخّوة والتنّوع
 0202اذار  8-5لمناسبة مرور شهر على زيارة البابا فرنسيس الى العراق 

 أربعة مقترحات عملية
 الكاردينال لويس روفائيل ساكو

ألسأَل هللَا عزاَء " : مرور شهر على زيارة البابا فرنسيس للعراق نيسان ذكرى شهر  من 5يصادف اليوم 
ليصمت صوت : " تهر ُمدوية خالل زياوردّد عبارة . زيارته ببضعة أيامصرح قبيل  كما " القلوِب وشفاَء الجراح
ودياناتهم إلى  ليستثمرها العراقيون لكي يعودوا بكافة أطيافهمهذه الزيارة فرصة ممتازة ".  السالح، ويعم السالم

للمصالحة وتعزيز االخّوة  فحة الماضي، ويفتحوا صفحة جديدةويتحّلوا بالمسؤولية، ويطووا ص ،ذاتهم ووطنيَّتهم
حياء مؤسساته المتهالكة، وعودة النازحين الى مناطقهمابينهم، و  رساء السالم، وا عادة بناء بلدهم وا   حترام التنوع وا 

 . راة الكريمة، حالهم حال سائر البشوالحي وبيوتهم، فينعم الجميع بالسالم
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 مصدر قّوة وتكامل االخّوة البشرية. 2

ألساس الذي جاء في رسالته وهو الموضوع ا: في كافة محطات زيارته على االخّوة والتنّوع أكد البابا فرنسيس
حمد الطّيب في أمع شيخ األزهر الدكتور  التي وقَّعها " وثيقة االخّوة البشرية" ، وكذلك في " كّلنا اخوة"  العامة

نتم جزٌء منا أ" : بمقولته المؤثرة علي السيستاني االمارات، ودعمها المرجع االعلى سماحة السيد –بو ظبي أ
لنبذ ن تكون نقطة رئيسية أينبغي هدف كلِّ المجتمعات والديانات، و خّوة البشرية هي فاأل. " ونحن جزٌء منكم

لى االمام كإخوة وأخوات بالتسامح والمحبة إ اوالفكر وبناء الثقة حتى نسير معً الغّلو والكراهية وتغيير النظرة 
 .فالتعاون المتبادل يفتح الباب للمستقبل. اا وعدالة وكرامة وتقدمً ا أكثر سالمً نبني عالمً حترام التنوع، فوا

 أساس العيش المشترك االخوة في الوطن. 0

ن تنحصر أفي الحقوق والواجبات، وال يمكن  اوالدستور مواطنون متساوون تمامً  العراقيون من حيث المبدأ 
 .المواطنة حقٌّ كونيٌّ للجميع. طقة أو العرق أو العددالمواطنة في الدين أو المذهب، أو المن

تنا الوطنية بحيث يشعر كّل واحد ا ألا جديدً فقً أُ ن نكتشف أعلينا   لربما حان الوقت لفصل . ن العراق بيتهأخوَّ
ن إ! يامذه األالدين عن الدولة، وبناء دولة مدنية كما فعل الغرب المسيحي منذ زمان وتفعل دولة السودان ه

عتقد أ . ة، لكنها ال تقحم الدين في السياسو العلمانية ليست معادية للدين، بل تحترم كل االديانألدولة المدنية ا
دولة مدنية تضمن حرية الدين وممارسة . " الدين هلل والوطن للجميع" ن هذا هو الضمان للعيش المشترك أ

 .نسان الواردة في كافة المعاهدات الدوليةشعائر العبادة لكل العراقيين على حدٍّ سواء، وتحمي حقوق اال

 والى اإلنسان الطريق إلى هللا االخّوة الروحية. 3

شاء البابا فرنسيس بزيارته للعراق أن يتقدَم مع قادة دينيين عراقيين خطوة نحو االخّوة الروحية بين المؤمنين، 
اهيم، ولقائه بممثلي الديانات اإلبراهيمية ور ارض إبر أُ ينة عندما التقى بسماحة السيد علي السيستاني وزار مد

 .لى إبراهيمإهذه الديانات تستند إلى الطابع اإللهي في كتبها المقدسة وتنتسب . الموِّحدة في العراق

خوة وأخوات لبعضهم البعض في ذلك يقول . واإليمان ضمانة لتنوعهم وحريتهم وحقوقهم. البشر عيال هللا وا 
ِكنَّ ّللاََّ َيْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو أَْعَلُم ِباْلُمْهَتِدينَ ِإنََّك اَل َتهْ " : القرآن  .(51سورة القصص؛ آية ) " ِدي َمْن َأْحَبْبَت َولََٰ

يكّفره أو يخونه أو ن أ خر الخيه اآلأن يحترم ديانة أال توجد مشكلة في أن يتبع كلُّ فرد ديانته وتقاليده شرط 
حيَحة " : ورأقال البابا في . مشيئة هللاهذا التنوع حاصل ب. ُيقصيه أو يزيله الَقناَعِة الراِسَخِة بأنَّ الَتعاليَم الصَّ

الم ِك ِبِقَيِم السَّ ال َيُجوُز " وأّنه  " والَتعارُِّف الُمَتباَدل واأُلُخوَِّة اإلنسانيَّة والَعْيِش الُمْشَتَرك.. ِلأْدياِن َتدُعو إلى الَتَمسُّ
وعلى أنقاض الكنائس األربع والبيوت . " ْبريِر أَْعماِل الَقْتِل والَتْشريِد واإلْرهاِب والَبْطشلتَ " اسِتْخداُم اسِم هللِا 

إن كان هللا إله الحياة، وهو كذلك، فال يجوز " : الموصل، رفع البابا صوته قائالً  المدمرة في حوش البيعة وسط
ن كان هللا إله السالم، وهو كذل. لنا أن نقتل إخوتنا باسمه ن كان هللا . ك، فال يجوز لنا أن نشّن الحرب باسمهوا  وا 
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أحد الكرادلة االيطاليين كتب . " ليتوقف العنف باسم هللا… إله المحبة، وهو كذلك، فال يجوز لنا أن نكره إخوتنا
 ".  الجحيم الذي عاشه خاللها قطعة صغيرة من الجنة بعدكان العراق  ،يا لها من فرحة الزيارة" : قائالً  ليّ إ

االخّوة ال . ابدً أهذا غير صحيح . في دين واحد ذابة الدياناتإلى إن البابا دعا أمن المؤسف لقد فهم البعض 
ن ينفتح على أبل دعوة ليحافظ كل واحد على دينه ومعتقده، لكن عليه  في دين واحد، تعني ذوبان الهوية الدينية

في ممارسات يومية ملموسة،  ن نعيشهاأعلينا . ئنا وتقدمنااالخَوة والتنوع هما قوة لبقا. خر ويحترمهخيه اآلأدين 
 0202ول من شهر شباط ومنذ سبوع األيحتفل بيوم الوئام العالمي في األ 0222ن العالم شرع منذ أ اخصوًص 

قد أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السادس و  " خوة البشريةلأ " شباط باليوم الدولي 8في 
 .للتسامح اذار من كل عام يومً من شهر أ

مام بعض المعوقات والتيارات المتطرفة واألفكار المغلوطة أو نستسلم للفرقة، بل لنثابر على أال نيأس أعلينا 
 .والعمل لينعم الجميع بالخير والعدل والعيش بفرح وسعادة كما يريد هللا تعزيز األخوة واحترام التنوع

 :ربعة مقترحات عمليةأ

 .المناهج التربوية والتعليمية بشكل يرسخ األخوة بين العراقيين ويوطد وحدتهم الوطنيةبناء . 2

تنظيم فعاليات توعية للعراقيين بتنوعهم عبر عقد ندوات ومؤتمرات وبرامج تلفزيونية بين الحضارات . 0
ن ما يجمعهم أكثر إ. فةالخصوصيات المختلهار القواسم المشتركة وتعميقها واحترام والثقافات والديانات بغية اظ

 .بكثير مما يفرقهم

 نشاء مركز وطني يضم قاعات محاضرات ومكتبة متخصصة في مواضيع الحوار بين الديانات مماإ. 2
 .انزالق الشباب فيهيساعد على تفكيك ظاهرة التشدد ويمنع 

لى إسات ومنع االساءة ومواده، الملزم بحماية المقد 2111لسنة  222تفعيل قانون العقوبات العراقي رقم . 8
 .الديانات ورموزها ومعاقبة المسيء

الذين يهبون أنفسهم شخاص الكثر ذوي االرادة الطيبة ن البشرية سوف تتقدم بفضل االأننا على يقين من إ
دعونا نتمسك . شاعة ثقافة االخوة واحترام الخير العامإجل أدون قيد؛ حتى في وقت الشدة وعدم االستقرار من 

 .األمل بعالمات
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