
 

 "اإليمان والحياة"

 حّج البابا فرنسيس الّراعوي إلى األرض المقّدسة

  (بيتر مدروس. بقلم األب د)

، فحاضرة . يعين احلرب األعظم الكثًن للمسيحّيٌن ولغًن ادلسيحّيٌن
الفاتيكان ىي ادلنرب الوحيد يف الغرب الذي ينادي باألخالقّيات 

قوانٌن " تسمح"واإلديان مدافًعا عن الّزواج واألسرة والطفل، يف حٌن 
وللفاتيكان ىذا الّدور .  بالد كثًنة بادلوبقات واالحنرافات وادلنكرات

، فهو أكرب كيان معنوّي، " أصغر دولة يف العامل"ادلمّيز ألنّو وإن كان 
 .ديّثل مباشرة أكثر من مليار كاثوليكّي، وسائر ذوي اإلرادة احلسنة

وقبل زيارة قداسة البابا اليت ىي أصالً حّجا ألكرب راع ألكثر رعّية مسيحّية عدًدا وترتيًبا ، تتواىل 
االستعدادات القلبّية الّصادقة يف كّل من األردّن وفلسطٌن  ذلذه : ادلؤّشرات البليغة الّرمزية ومنها 

السالم "الزّيارة الّتارخيّية ، ورغبة سّيدة مسلمة ذات صوت أوبرا أن ترّتل أمام قداسة البابا نشيد 
وجيول ادلرء يف أحناء فلسطٌن، ليشاىد لوحات مؤثّرة . على شرف السّيدة العذراء مرمي" ادلالئكيّ 

، أخذت إطار أعمال فنّ ّية شهًنة كالسيكّية، واستبدل فيها ادلسيح "ادلتحح الفلسطيينّ "يف 
 . ادلتأمّل بأحد أفراد شعبنا ادلسكٌن ومشاىد من القمع واجلور يومّية

 

 

 



 

 !أقوى رسالة من أعظم حبر

البابا فرنسيس حيمل رسالة شديدة واضحة أمضى من ! وما نزال" قرأنا ادلكتوب من عنوانو"
بأعلى صوت ومن أعلى منرب ، بٌن روما والقدس وسائر ! سيح ذي حّدين ، إذا جاز الّتعبًن

العواصم اإلديانّية وادلدنّية ، ينادي قداستو باحملّبة الّشاملة يف عامل تربّع فيو البغض على العرش ، 
ويصارع البابا سلميًّا من أجل ادلساواة، يف دنيا تُفّرق حّّت األحّباء واألشّقاء، وتشرذىم وجتعلهم 

ولعّل شعاره ما كتبو القّديس يعقوب الّصغًن أّول أساقفة . يرفع أحدىم على أخيو يده ويغتالو
وكّلها : ملحوظة )دلاذا ىذه الصراعات بينكم وادلخاصمات؟ أما تأيت من أىوائكم : "القدس 

-1 : 4يعقوب ..." )اليت تعرتك يف أعضائكم؟ تقتلون وحتسدون  (نابعة عن األنانية والكربياء
ويف إصرار البابا فرنسيس على أن يرافقو اإلمام ادلسلم عمر عّبود واحلاخام اليهودّي أبراىام . (3

 .رسالة جلّية لنبذ العنح باسم الّدين-  صديقاه من األرجنتٌن–ستوركا 

 

 الموقق الممّقد مم الّلمع المبريّ 

اعرتاف " كان القديس البابا بيوس العاشر قد أوضح للعربانيٌن الذين زاروه أّن ال 1904سنة 
القصد أّن الكنيسة الكاثوليكية . إذا اعتنق اليهود ادلسيح"، إالّ "فاتيكاّا بكيان عربّي سياسيّ 

وشقيقتها األرثوذكسية، وعدًدا من إخوتنا الربوتستنت، يرفضون هنائيًّا اإلّدعاء العربّي أّن اليهود 
وإقامة عالقات دبلوماسية بٌن الكرسي ". أرض ادليعاد"ما زالوا شعب اهلل ادلختار وأّن ذلم 

بل ىو انطالق من واقع ، مع مطالبة الفاتيكان حبّق " اعرتافًا"الرسويل والكيان العربّي ال يعين 
وىذا معىن زيارة قداستو دلخّيم ) وأيًضا الحًقا 1948العودة لاّلجئٌن الفلسطينيٌن منذ سنة 



، وإصرار الفاتيكان على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها (الدىيشة بقرب بيت حلم
 .القديس الشرقية

كأسح على جرائم مؤسفة " احملرقة"وتأيت زيارة قداسة البابا جلبل ىرتسل كرئيس دولة، ودلتحح 
 .مبكية خمجلة ارتكبها نازيّون حمسوبون على ادلسيحّية 

وقد ظهر على السطح موقح سليب من يهود متشّددين يناىضون زيارة البابا، وقد يقوم بعضهم 
فهذه ادلشاعر واألفكار السلبية ": ومن شابو أباه ما ظلم. "بأعمال شغب ورّّبا بأكثر من ذلك

موجودة يف كتبهم القددية اليت يتمّسك هبا قوم منهم، حاسبٌن أهنا ما زالت تصلح لزماننا  
يف حٌن يتربّا منها ربابينيون آخرون إّما  (... أ 61 ب ، يباموت 28 ب و 25عابوداه زاراه )

 .عن حسن نّية أو كسياسة إلخفاء ما يف قلوهبم يضمرون

 

 !"رااحة اللكيسة األأّل  لمّ "

وىا إّن احلربين ! مّتت االنشقاقات يف خلقيدونية واإلسكندرية والقسطنطينية وسواىا ال يف القدس
اجلليلٌن البابا فرنسيس والبطريرك ادلسكوا برتلماوس يلتقيان من جديد على حضن الكنيسة 

ليجمع رعايا اهلل "وحيث استشهد " أزال ادلسيح اجلدار"األّم، وحول قرب اخلالص، حيث 
 ".ادلتفرّقٌن

 

 

 



 خا مة

ولكّن العناية . كان مفروًضا خلليفة القّديس بطرس أن يُقيم يف القدس عاصمة القيامة والعنصرة 
ويبدو . ، يف حٌن بقيت القدس قلب الكنيسة وأّمها ادلتأّلمة"رأس العامل"اإلذلّية أرسلتو إىل روما 

أّن احلكمة الربّانّية أرادت أن توّفر على خلفاء القّديس بطرس العناء والذّل والّشقاء واالحتالل 
اليت كانوا قد يتعّرضون ذلا يف مدينة مقّدسة طحنتها النزاعات، وما تزال تعيش حتت ظّل الصليب 

 . ويف نور القيامة السّيديّة

 "!للناس الذين هبم ادلسرّة"فلتكن ىذه الزيارة البابوية بشرى خًن لكّل أىل ادلنطقة وسالم وحمّبة 

 


