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 الترحيب بالزائر الفريد قداسة البابا فرنسيس  عن سرورالمكثف بغداد التعبير  في

   الثالث وصفحة التاريخ مع الباباوات 
 

رسول الأيها  يا  لى ارض الرافدين  احللتم في  القلوب قبل وصولكم  البابا فرنسيس،  المهيب  اهال بكم أيها االب االقدس  مرحبا و

الى  في اور الكلدانيين  ابينا إبراهيم    دعيلتباركوا هذه األرض الكتابية المقدسة بصوت هللا الذي    ،رئيس الكنيسة الجامعة  السالم  

  ة على ضفاف دجل ف  بل وايضا مهد االيمان .فحسب  الحضارات    مهد  جاعال من العراق ليسباهلل الواحد    لإليمان  مدعو  كأولطاعته  

   !هوغير  مرات النبي يونان )يونس( نوح باإلضافة الى تذالنبي ول يحزقيئالنبي اوحي لألنبياء ما كتبوه في العهد القديم أمثال 

ال بل باسم جميع نساء العراق والمستضعفين   ,المتحدية لقساوة األوضاع في العراق  ,باسمي وباسم منظمة حمورابي لحقوق االنسان

ة  على معاناة العراقيين التي ال تتركهم الفوضى الداخلية من جه لطالع  بحفاوة بنوية ل  منية واالثنية، استقبلكمنهم من األقليات الدي

جزء مهم  ال بل    برمتها  المنطقة  ليس العراق وحده بل  استقرارا يخدمما يحول دون تحقيق  و التدخالت الخارجية من جهة أخرى  

االلم والفقر والعدالة  في اتون    بصلبهم  لكنها ولألسف الشديد تهدر كل يوم  .ومادية  قدرات بشرية  منالعريق  البلد    لما لهذا   ,العالم  من

 االنتفاضات والمطالبات دون اذان صاغية..  من وكلها تسببها الساحة السياسية الضعيفة تاركة المواطنين في بحر  ,المضروبة

تحت خط   الذين ٪ من الشعب العراقي٤٠ زتجاوت لتتزايد  ة الفقراءنسب ان فرنسيس،  قدسابينا اال, لفقراء والمهموم لصديق أيها ال

 ذكرناه أعاله.  لجميع ماالفقر بينما الخيرات المسلوبة تكفي 

 ..اكثر من قرنتكدست منذ  المتألمين جراء الحروب واألزمات التي    جميع العراقيين  ىعلأيها الزائر الفريد  سالما    لتلقونا  ماهال بك 

  "كلكم اخوةبقولكم المحب:  ذلك    مكما اكدت  واالخوة بين الجميعراعوية مضمونها السالم  ال  مورسالتك  وبصالتكم ألجلنا تحلون بيننا

لتمشي الغابرة  مرورا بالجنوب جذوره    ،ينطلق من بغداد مدينة السالم في قلب العراق  ،اخوياعراقيا  تجمعا    ىلترع  ،"او كلنا اخوة

بقايا أسس كنيسة  عابرا من قرب  ،والفرات  جلةدران العظيمان  النه  مقداستك  وبرفقة التي بناها االولين من الرسل   كوخي   اثار 

الرسول المجد  المتحدين مع مار توما  له  المسيح  البعيد(   ، احد االثني عشر تالميذ  التاريخ  النجف والكربالء)حيرة  الى  متوجها 

 المتواصل.. الطمأنينة وضرورة الحوار  ونتبثوكربالء حيث النجف  في في االيمان انكمخومع ااخوية بحرارة  والتحضن

االلفية   ةالمتعددمن تلك الجذور  و    للشباب المنتفض في الناصرية.  في اور الكلدانيين  اطمئنانوبركة  لتكن هذه الزيارة ضمان   

الذي اجبر يونان النبي الستغاثة أهلها النها المدينة التي ال تضاهيها  محبوبة قلب هللا    الى نينوى  ونتهرول  ، سوففي التاريخ  العميقة

أهلها و  ،(هولير  أربيل،)    واربائيلالسالم في  طلب    في مسيرة قداستكم الى حيث هناك    كما سوف تواصلون  .األنبياءحاضنة  مدينة  

   فرنسيس . ابابالوالحوار  السالميا رجل  ،محمام السالم امامك يطلقون ،بحلة نوروز

 . ان تطهر العراق من شر الحروب المدمرة  مصالتكيمكن ل  .دائمينالالستقرار  واسالم  لل عطشة    ارضالعراق  ،  أيها االب االقدس   

بيدينا    نوتمسك  مألنك  صوت من ال صوت لهم.."  إليصال"صوتكم  ب  يسمع صالتنا  والحب االبوي  نؤمن بان هللا الكلي الرحمة  ممعك

والتي ليس الراعوية الموجهة الى المسيحيين قبل غيرهم    مة زيارتكرسال ثنايا  في    ذلك   قد تم تدوين  ، دون شككما  ،  على ارضنا  

، بل وخاصة حثكم على ثباتنا في ايماننا على ارض اجدادنا بالرغم من االضطهادات والمذابح  معنا وألجلنا  مصالتك  تتضمنفقط  

والجنوب    في الجبال  حيث جروح سيدة النجاة التزال دامية وحالها حال سابقاتها والتي حصلت ضد المسيحيين على ارض بغداد  

بينما دم شهداء االيمان    .العدالةعبئا كبيرا على محققي    تشكلال تزال  التي  ي الموصل ومناطق عراقية اخرى  ما حصل ف  اوالحقته

تجاه للتنوع الديني والعرقي  المسيحي يحثنا علـي الصبر والبقاء لنزهر في ارضنا ونبني وطن االخاء والمحبة باحترام واجب  

 جميع اخوتنا في الوطن. 

 

 

 باء اقدسين ثالث  آصفحة من تاريخ باسكال وردا مع 

 
ان اعيد الذكريات الثمينة التي ال  وألول مرة  يسرني شخصيا  قدس البابا فرنسيس،  المناسبة التاريخية لزيارة قداسة ابينا االبهذه  

هامش نشاطات مثل    منها على  اكثر من مرة  احظى بلقاء قداستكم نعلي با  بتفارق ذاكرتي وال ايماني بسبب النعم التي انعم الر

 ٢٠١٤سنة  اإلسالمي في الفاتيكانعمل الحوار المسيحي 
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 .   

 
وذلك على هامش مؤتمر     ٢٠١٨أيضا في االحتفال بالقداس اإللهي في عيد حلول الروح القدس سنة   ٢٠١٧عام  قه لقاء آخر  لح

انتمي اليها أيضا و حيث كلفت بقراءة الصالة الجامعة بالعربية في  ( التي    WUCWO  ) للنساء الكاثوليكيات  المؤسسة العالمية  

 كنيسة مار بطرس في الفاتيكان امام االالف المؤمنين من جميع زوايا العالم. 

 

 : االقدسينين بان هذه النعمة هي امتداد لسابقاتها من النعم التي عشتها خالل لقاءاتي بأسالفكم اآلحقا         

لمغارة سيدة األولى  لدى زيارته  القديس البابا يوحنا بولص الثاني    ١٩٨٣كانت في لورد سنة    األول او البركة االولى  للقاء  ا -

امام القديس الزائر  الكبيرة المرافق  ع  والشماحد  أحمل    كلفت بان فيها وفلسفة والهوت  المدينة التي كنت طالبة  . هذه  لورد

قد   حيث ألنه مكان ظهورات مريم العذراء    اليه  مهحيث يحج الماليين من المسيحيين وغير  لدى ترجله الى مغارة ماسابيل  

 . طالبة الصالة ألجل الخطأة ١٩في نهاية القرن لقديسة برناديت سوبيروس لظهرت هناك لمرات عديدة 

  كاثوليك   بات لاطلشبابي  صغير  ضمن وفد    ١٩٨٤قديس عصرنا البابا يوحنا بولص الثاني في أيار  التقيت  وللمرة الثانية   -

  تنسى لحظات ال  كانت    .في الفاتيكان  البابوي  ر في كنيسته الصغيرة في القصالخاص    هالخاص بعد قداس   هبفي مكتوذلك  

ية ) ابنا الذي في السماوات( انقدمت له هدية صغيرة وهي الصالة الرباللقاء معه    اثناء  .بوجود المجموعة  بيني وبين قداسته
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اآلرامية   المسيح  والتي  وبلغة  االم  لغتي  مذهبهي  بقلم  بيدي    . كتبتها 

 
 ١٩٨٤لقاء البابا أيار 

 
عل لللا  لللق لللل   أ ل للل  أ و  لللن قللل      قدأ لللوق وقللل ن أ لللا  لللق أ  للل أ     بق يوقبلللن أق لقلللون  لللق أ لللق أ للل   للل 

 .    أ  قد   بشف   أ    ح
 

م أالب أالقلللدن أ هللل  للللد وي  قدأ لللولم  والللللوأ عرلللن أ  للل م بلللي أ  للل أ  أ لللق بلللي أ  للل ب أ دأ  للل    للل    للل 
 أ  للل أ  بلللي قلبلللي و أللللد  لللي وأاللل  أ هد للل  وقبلهللل  ب   للل ق ع  للل   لرللل ب أق  أ بلللن  للل وأا  للل ق  أ ...

 ول ض  شل  ي  ط     أ  ي بال وق.
   قلللق  قللل   اللللب ل أ  لللوم أ رللل  ي  قللل    اللل  بلللي  للل    أ قلللد ن بطللل ن ب لللد  لللوم و  للل  بلللي أ لقللل    

 .أ   م  أع بوعي 
 هر ة وأ  هر  ق بي  أز  ة ل ا بي    ه  ي   ث أ   أ لق   أ  أبن وأ و   اي بل ق بي  وم دبق أ ب ب   و    بو ص أ ر  

ولل في  ق قبن    ن أ وز أ  أ دلوو  أ  د ع وي بو ر ن أ   أ  على  أن وبد  لو ي بي   أ  م دبق  رن    ب دب دأد  
على    قع د   ل   ه   ب  لأ وي قد   وال وزأن ب لوق أ ر  ر  أ    وز أ  ه  ب    ب      ٢٠٠٥ل     ٩أ   م أالب أالقدن  وم  

بر   وم     دب ق و    بي  لوبق بي أ ف و ل ق وال وزأن    ، لشؤق أ ا  ر    أ ف و ل ق    وأ وي ألدأ ي إ    وز     ةق د أ   
 أ ر  ن.       عرنأ   ب   بي  وزوي وأ وي  و    و ل  ي ب  ال ة عرلق ال بن أ ال ة ط  ب  شف عوق 
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 . باسكال بهيئة المشاركة الرسمية  في مراسيم الدفن المسبحة هدية القديس يوحنا بولص الثاني بعد وفاته!  

 
 

قديس ومدينة    يهتفون. قدسوه انه  بالماليينمثواه األخير في ساحة القديس بطرس حيث كان المؤمنون    الىبشكل مهيب  وصل البابا  

 .حالبابا المني ألجلساحة يقف فيها العالم مصليا.  تحولتروما كلها 
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 من قبل أصدقاء فرنسيينفي الفاتيكان بدعوة خاصة    ٢٠١١البابا بينيديكتوس السادس عشر سنة  قداسة  كذلك التقيت  و  -          

يوحنا بولص الثاني  القديس  العام في قاعة  وذلك خالل اللقاء  ودعوني للمشاركة اليصال صوت العراقيين  توفرت لهم فرصة لقاءه  

عن أهمية عمل منظمة  معهتحدثت  وقد  مسلة حمورابي بما فيها تحمل رموز ومعالم اثرية عراقية  هديتي لهوحيث في الفاتيكان 

ألجللحمورابي   بصالته  لي  فاكد  العراق  في  االنسان  العراق    حقوق 

 
 ومني له رموز من العراق   بينيديكتوس وهديته لي مسبحة آخرىمع البابا 

 

البابمن    هانتظران ما   لبلدي  خالل زيارته التي تمثل    اقداسة  الرافضة    ال بل  ه  وتوجيهات  ته صالهو  نعمة كبيرة  تجديد رسالته 

نعم سيدنا البابا    اوم جريمة الالمباالة()الالمباالة تقتل، ونريد ان نكون صوتا يقسبة  منالالمباالة بأشكالها حيث قال في اكثر من  

لذا وكأمهات    باسط حقوقهم اإلنسانية.يطالبون  الشباب وهم    وبكل ما تعنيه كلمة القتل،  ،كما سمعتم ان في هذا البلد تقتل الالمباالة

الحنان في  والمحبة  ث  الى بمبدأ القسوة    في تغييرالقوي  نطلب ان يحث االب االقدس فرنسيس بحماسه االبوي  وايمانه    خاصة  

  حيث اصبح العنف والتعنيف يعتبر ثقافة وبطولة وشرف! ،السلطات العراقية بشكل خاص والشرق األوسط بشكل عام قلوب
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بعنف األسلحة    فداء لتقاليد بالية رجولية خشنة عنيفة  العراقياتف عن سفك دماء  الكتضامن قداستكم للتوجيه ب  نحن النساء نطالب 

بيت وزاوية في كل  قداستكم  ،المنتشرة  البشرية. كما نطلب تضامن  الطبيعة  تتحملها  تتزامنوخاصة    ال  اليوم   ان زيارتكم  مع 

في التجاوب مع تلك المطالب بتشريع قانون إقناع سلطاتنا في دعم مطالب العراقيات في فرض احترام حقوقهن و  ،العالمي للمرأة

الذي يفتك باألسرة العراقية على مستوى واسع دون أي عالج انساني فيه اقل ما يمكن من اعتبار للكرامة   منع العنف االسري

وان دوركم المعنوي سوف يترك اثرا إيجابيا في قلوب وذهن جميع    ، لوب الناسلي الثقة بعمل هللا في ق  بال أي شك ،اإلنسانية.

بسبب عنوانه هذا فليتم تغيره من   القانون المذكور  يرفض  نطالب ان،  اذا  عن التنوع الديني او االثني ... ربغض النظ العراقيين

وما ترمزون اليه في مداليتكم الخاصة    ..الهالذي سوف يقضي على العنف بأشك  "قانون الحب االسري"قبل المشرعين ليصبح  

   .. الواسع  المحبة االسرية في معناها  افكاركم عن قيمة  الى ما يدور في  تحملون صفة االبوة اإلنسانية   بالفعل  ألنناهذه يشير 

وكما اثبتم ذلك في حديث لكم في باري  وفي الخليج وباقي بنبذكم لكل اشكال العنف المجتمعي.  كلي األخوة واإلنسانية    نعتبركمو

"نريد ان نكون صوتا لمن ال صوت لهم، وللذين يحبسون دموعهم الن الشرق االوسط يبكي اليوم، الدول التي قمتم بزيارتها   

 . "وللذين يعانون في صمت بينما يدوسهم الساعون الى السلطة والثروة

الشرق   قيمة بلدانهم في منطقة    باقي دول المنطقة بإعادة التأكيد لهم علىوكما  اقيين حكومة وشعبا  العرنطلب حثكم وتشجيعكم  أيها  

انها    : السماويةفعال  األوسط  للديانات  للحضارات ومهد  تقاطع  قداستكم   ،هي  الواحد نرجو مبادرة  باهلل  االيمان  والعراق كمهد 

والمشاركة بشكل عادل      الالزم للبقاء والتعايش السلمي في بلد اجدادهم  ألجل الدعم جهود الوحدة المسيحية  على تظافر    لإللحاح

الى ديارهم النازحين  المعاكسة وعودة  الهجرة  الى تشجيع  التأخي  ان نتمكن من  وبوحدتنا    في بناء اوطانهم لنصل  زرع بذور 

 لجميع أبناء بلدنا العريق... والمحبة والسالم
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 كما يظهر في الصورة اعاله  ٢٠١٤الحوار الديني في الفاتيكان   سمنارباسكال وردا للعمل المنجز في  بها  كرمو رمز المحبة في االسرة  فرنسيسمدالية قداسة البابا 

العنف   القضاء علىى عن المطالبة بقانون  لكي نتخل  "الحب االسري"قانون    عيشرت  ليباشروا في  العراق    في  نالمشرعوفليقتنع  

كما تعبر    النابع من المحبة اإللهية المجانية لإلنسان  ،أي قانون الحب االسري  ،الن هذا األخير يموت لدى ترسيخ األول  االسري

 . مداليتكم أعاله على هذه الحقيقة

 

 

 

   

  

 


