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 ...الكتاب تقديم     

لة تارخيية إىل عراق الرافدين إنه عنوان صغري لرحلة كبرية... إنها رح"تاريخ وزيارة ... البابا يف العراق"... 
ُتَعد املهد األول للعلوم واملعتقدات الدينية والعقائدية كونها مهد األنبياء ، بالد ما بني النهرين اليت اجلريح

واألوصياء وهي أرض كل الديانات املسيحية واليهودية إضافة إىل اإلسالم وقد أراد البابا اجمليء إليها حاّجًا 
فمجيئه  ،قداسته ليضع بعض النقاط فوق حروفها ءجا"إنه حيمل احملبة والتسامح". و ليقول لنا "إنه خاطئ"

فرصة نادرة الوجود، فهي وقفة رجل ُمحب مع شعب متأمل منذ عقود من احلروب والقتال وسنني التقشف 
واحلصار، من تفجريات القاعدة واضطهاد الدولة اإلسالمية )داعش(، ثم من الطائفية وضياع الوطن وسالح 

صلحة اخلاصة واألنانية الكربيائية والكراهية اليت ُزرعت وأخرى ليقول لنا امليليشيات وعدم التفاهم وامل
 "امحلوا التسامح والغفران، وحّجوا إىل أور لُتدركوا أنكم أبناء بلد واحد".

نعم... كانت الزيارة وكان قرارًا جريئًا، حيث حتدى قداسته ظروف الصراعات السياسية وحالته 
ح الصورة السيئة هلذه املنطقة، حاماًل رسائل عدة إىل اجملتمع الدولي والداخلي الُعمرية ليتفّقد إخوته وُيصل

واإلقليمي، كما محل الرجاء بدل اإلحباط من أجل شفاء جراح العراقيني ليكّفر عن الذنوب، فالكبري 
س َمن ليس َمن يهتف له الشعب بل َمن يرحم الناس، والغين عند اهلل هو َمن يعطف وحيب أخاه اإلنسان ولي

يهتف له اجلمهور. فسجالت التاريخ ال ُتحَفظ بلقاءات عابرة إال بالقدر الذي حتمله من دالالت يف تاريخ مسرية 
 الشعوب والدول واحلضارات. 

إن زيارة البابا فرنسيس إىل أرض الرافدين رسالة سامية أعطتها السماء ألبناء هذا البلد احلضاري 
رية الدعوة والطاعة لرب السماء. فما علينا إال أن والذي كان له دور يف دعوة إبراهيم حيث منه انطلقت مس

 نكون أمناء هلذه الرسالة وأوفياء بعضنا لبعض، فاحلياة ُكتبت ِلَمن حيب، فاحملبة من اهلل، واهلل هو احملبة.
... كتاب وثائقي تارخيي لزيارة مل تكن حتصل إال يف زمن البابا يف العراق"تاريخ وزيارة ... "ختامًا... و

فقد دخلت التاريخ مسرية األقدام اليت فرنسيس... حيكي الكتاب قصة الزيارة من بدئها إىل نهايتها. البابا 
فيها خطى قداسته خطوات على هذه األرض املقدسة واجلرحية، أرض الدعوة، أرض املسرية واحلياة... وانتهى 

اإلنسان... محلناها يف قلوبنا  توثيقها عرب األلسن والصفحات لتكون رسالة سامية أبدعتها السماء وعاشها
وكتبنا مسالكها ومراحل سريها على صدورنا لتعلمنا أن احلياة مهما قست علينا فالرب ينظر إلينا من 
السماء ليكون عوننا، وهذا ما أدركه البابا فرنسيس فكان نظرة السماء إىل الشعب اجلريح ويف زمن الوباء 

 هذا.



لشعوب اليت تناجي ربها ليكون عونًا وخملصًا... إنه سجل السماء... إنه رسول السالم واخلري والبشرى ل
عالمة حمبة ... "يف العراق الباباتاريخ وزيارة ... "صفحات هذا الكتاب لكم فها هو املونسنيور قاشا يقدم 

فالبابا فرنسيس بيننا ويف هذا زمن جائحة "كورونا"، وال ميكن يومًا وبركة إميانية ورسالة إنسانية سامية. 
فالتاريخ سيكون شاهدًا أمينًا... نعم وآمني... واجملد  ،التاريخ زيارة أخرى لبابا آخر، وإْن ما حصلت َبُتكْأن َي

 ليسوع املسيح.
والعظيم والذي وّثق فيه زيارة البابا فرنسيس  املميَّز لكتابللمونسنيور قاشا هذا ا وألف مربوك مربوك

له املعبِّرة ولقاءاته املتواضعة باإلضافة إىل كل ما ُكتب وقيل حبق رجل السالم خطوة فخطوة بكلماته ورسائ
 هذا.

يف  نيسة مار يوسف للسريان الكاثوليكمن ك جمانًا نسخة من الكتاببإمكانكم اقتناء  مالحظة:
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