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عالية ومن�شغل ح ّد الهو�س بالفقراء وامل�ش َّردين وامله َّم�شني.
ذلك النجاح الن�سبي للبابا دفع العدي َد من الأو�ساط املناوئة
�إىل انتقاده بو�صفه مر ِّوجا «لفولكلور �أمريكا الالتينية» يف
ّ
ال�صف
الغرب ،و�أحيانا اتهامه بال�شعبوية واالن��زي��اح �إىل
الي�ساري يف معاجلة الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية،
خطاب يذ ّكر كني�سة روم��ا بطروحات اله��وت التحرر
وهو
ٌ
امل��م��ق��وت��ة .وال���واق���ع �أن ال��و���س��ط االج��ت��م��اع��ي الأم��ري��ك��ي
الالتيني الذي ن�ش�أ فيه البابا ميلي عليه النظر �إىل واقع
الكني�سة ور�سالتها من منظور مغاير للمنظور الغربي.
فقد عانت �أمريكا الالتينية طويال وال زال��ت من �أو�ضاع
الظلم واحل��ي��ف .خ ّلفت يف العديد م��ن املنا�سبات �ضحايا
يف �صفوف الكني�سة على غ��رار اغتيال املون�سنيور �أو�سكار
�آنولفو روم�يرو رئي�س �أ�ساقفة �سان �سالفادور وه��و يقيم
القدا�س داخل الكني�سة ،و�سقط الراهب الأرجنتيني �أنريك
�أجنيليللي �صريعا �أي�ضا يف عملية مد َّبرة ،واغتيل الراهب
�إغنا�سيو �إالكوريا رفقة خم�سة من �أ�ساتذة جامعة �أمريكا
الو�سطى .كما دفعت تلك الأو�ضاع باملثل �إىل انتهاج خيارات
ثورية انخرط فيها رجال دين ،لع ّل �أ�شهرهم الراهب وعامل
االجتماع الكولومبي كاميلو تو ّري�س ري�سرتيبو� ،سنة ،1965
وانتمائه �إىل �صفوف «جي�ش التحرير الوطني» ()ELN
ذي التوجهات امل��اوي��ة� ،إىل حني ا�ست�شهاده يف فرباير من
العام الالحق .م ّثل ذلك عنواناً لِ ا يعرتي كني�سة �أمريكا
الالتينية م��ن حت���والت ،بظهور خطاب حت��ري��ري ،باملعنى
االجتماعي ،ل�صيق بق�ضايا امله َّم�شني ،ومف َعم بالدالالت
الالهوتية .لذلك م��ا ك��ان ع�سريا على «اله���وت التحرر»
مفهومي اخلال�ص واخلطيئة و�إعطائهما دالالت
حتوير
ْ
واق��ع��ي��ة اجتماعية ج��ن��ب ت��ل��ك ال����دالالت الغيبية ،ليغدو
ال��ت��ح��رر م��ن اخلطيئة مبفهومه ال��دي��ن��ي ي���وازي التحرر
م��ن الظلم والتخلف ،ويرتقي بالر�أ�سمالية �إىل م�صاف
اخلطيئة البنيوية.
تك�شف م��واق ُ��ف ال��ب��اب��ا فران�سي�س ومعار�ضتها اجلاحمة
ح ّد َة املركزية الأوروبية ،كما ّ
يبي الكاتب (�ص ،)52 :التي
م��ا انفكت متح ّكمة بالقرار داخ��ل الكني�سة الكاثوليكية،
حيث تتوا�صل كما ي��ق��ول �سفيدركوت�سكي هيمن ُة تف ّوق
«ال��ل��وغ��و���س» ال��غ��رب��ي ،ب��و���ص��ف��ه امل���خ��� َّول الأوح�����د ب��ت���أوي��ل
الر�سالة امل�سيحية .مع انت�شار خ�شية من كني�سة هام�شية،
كني�سة �أمريكا الالتينية التي انحدر منها البابا ،والتي
كانت �إىل �سنوات قليلة حق َل «� ْ َ
أنلة» وتب�شري من الغربيني،
�أن تتح ّكم بطريقة عك�سية يف املركز ال��ذي �أن�ش�أها ،مع �أن
الواقع امل�سيحي كك ّل ي�شهد حتوالت دميغرافية عميقة يف
ما يخ�ص تطور �أعداد املنتمني للكني�سة من عامل اجلنوب
وانح�سار داخ��ل الف�ضاءات امل�سيحية الغربية التقليدية،
�سواء على نطاق عامة الأتباع �أو الكوادر ال َك َن�سية.
يخ�ص�ص �سفيدركوت�سكي حم���ورا خا�صا لأ���ش��ر���س حملة
ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ب��اب��ا ف��ران�����س��ي�����س ،م���ع م���ا ح�����ص��ل يف ال��راب��ع

والع�شرين م��ن �سبتمرب م��ن ال��ع��ام املا�ضي بالتن�سيق بني
�أو�ساط �أوروبية و�أمريكية ب�إ�صدار وثيقة �ضمت � 25صفحة
بعنوان« :ت�صويبات بخ�صو�ص �إ�شاعة الهرطقة» ا�ستهدفت
البابا �أ�سا�سا .كانت الوثيقة مو ّقع ًة من قِبل � 62شخ�صية
ك َن�سية وغري ك َن�سية من بينهم رج��ال دين متنفذين على
غرار برنار فيالي امل�س�ؤول الأول يف تنظيم الأُخوة الرهبانية
�سان بيو�س العا�شر ،التنظيم التابع للمون�سنيور لوفابر
امل��ع��روف مب��واق��ف��ه امل��ت�����ش��ددة لتوجه الكني�سة ال�لاه��وت��ي،
و�شخ�صيات مكلفة بال�ش�أن املايل التابع حلا�ضرة الفاتيكان
مثل �إت��ور غوطي تيدي�سكي املدير ال�سابق «ل�ل�إي��ور» (مبا
يعادل وزارة املالية) يف حا�ضرة الفاتيكان .ت�ض ّمنت الوثيقة
املذكورة �إدانة �صريحة �-إن البابا فران�سي�س قد �أثار بلبلة
داخ��ل الكني�سة ويف ال��ع��امل يف جم��ا ْ
يل الإمي���ان والأخ�ل�اق،
مب��ا �أ����ص���دره م��ن �-إر����ش���اد ر���س��ويل -متمثل يف �-أم��وري�����س
اليتيتيا’” ،وهي ر�سالة بابوية �أعرب فيها البابا عن انفتاح
جت��اه ق�ضايا املط َّلقني بق�صد دجمهم جم��ددا يف اجل�سد
امل�سيحي ،لقيت الر�سالة معار�ضة �شديدة .واع َتربت وثيقة
االنتقاد فران�سي�س ن�صريا لتوجه خطري داخ��ل الأو�ساط
امل�سيحية يح ّر�ض على الفتنة والهرطقة (�ص.)67 :
يف ال��واق��ع م ّثلت حم���اوالت فران�سي�س لتطهري الكني�سة
من املتن ّفذين مثل الكردينال جريار مولر املكلف الأ�سبق
بـ»جمل�س م��راق��ب��ة عقيدة �إمي����ان ،-وه��و مبثابة املحكمة
الد�ستورية العليا ،خطو ًة جريئ ًة خ ّلفت تداعيات على توازن
وفجا ،ح�صل
القوى ،فقد اعترب البع�ض عزل مولر مهي ًنا ًّ
بعد لقاء م��ع البابا حاججه �أث��ن��اءه بقول ف�صل« :بلغني
اتخاذك موقفا معاديا ل�شخ�صي ولهذا �س�أعزلك».
لقد �سبق لفران�سي�س �أن �ش ّكل «جمل�س حكماء» متك ّونا من
ت�سعة وج��وه َك َن�سية معروفة �أغلبهم م��ن جنوب العامل،
بق�صد حتجيم النفوذ الغربي داخ��ل الكني�سة ولإمت��ام ما
ي�صبو �إليه ،لكن ذلك املجل�س بقي م�شلوال ومل يتع َّد دور

الهيئة اال�ست�شارية .رمبا ال�شيء الأبرز الذي حت ّقق يف عهد
البابا فران�سي�س وهو �إن�شاء ثالث هيئات ُك ّلفت بالرقابة
امل��ال��ي��ة ا���س��ت��ط��اع��ت �أن حت�� ّق��ق جن��اح��ا ن�سبيا يف ال�����س��ن��وات
الأخ�يرة :يف الثامن والع�شرين من يونيو  2013مت �إيقاف
املون�سنيور نون�سيو �سكارانو ،ويف الثاين من دي�سمرب 2015
مت �إيقاف املدع َو ْين لو�شيو �أجنيل بالدا وفران�شي�سكا �شوقي
امل ّتهمني باختال�س وث��ائ��ق على �صلة بال�ش�أن امل���ايل ،ويف
ال�سابع والع�شرين م��ن نوفمرب  2017مت ت�سريح جوليو
ماتييتي املدير امل�ساعد مل�ؤ�س�سة «الإيور» (�ص.)73 :
يبقى التحدي الأكرب للبابا فران�سي�س ّ
متلخ�صا يف العجز
ح ّد الراهن عن وقف نزيف ت�آكل ر�أ�س مال الكني�سة ا ُ
خللقي
يف �أو����س���اط ال��ن��ا���س ،ب�سبب ق�ضايا االع���ت���داءات اجلن�سية
امل��ت��ع��ددة على القا�صرين .تفاقمت الأو���ض��اع ب����أن طالبت
�أ�صوات بحجم رئي�س الأ�ساقفة كارلو ماريا فيغانو ،القا�صد
الر�سويل (ال�سفري البابوي) يف الواليات املتحدة ،با�ستقالة
البابا فران�سي�س بذريعة ّ
ت�سته على كرادلة مو َّرطني يف
الف�ضائح اجلن�سية من بينهم الكردينال تيودور ماكاريك.
الآن كما يقول �سفيدركوت�سكي ب��د�أ البابا فران�سي�س يعي
�أ�سباب ا�ستقالة البابا رات�سينغر احلقيقية ،فكما ُت ِّ
لخ�ص
تلك القولة ال�ساخرة الأم���ر�« :أن يتوىل �شخ�ص مبفرده
�ش�أن الإ�صالحات داخ��ل الكني�سة ،كمن ّ
ينظف متثال �أبي
الهول بفر�شاة �أ�سنان»ّ .
يلخ�ص �سفيدركوت�سكي يف خامتة
الكتاب ما تب ّقى بحوزة فران�سي�س من م��ن��اورة بقوله :ال
مراقب الكني�سة من خارج �إ�صالحات فعلية كربى
يلحظ
ُ
م�ست م�ؤ�س�سة الكني�سة خ�لال �سنوات بابوية فران�سي�س،
ّ
رغم ال�ضجيج الهائل يف و�سائل الإع�لام� .صحيح يخو�ض
البابا ثور ًة ،لكن هذه الثورة ذاتية ومل َت َتجم يف �إجنازات
ف��ع��ل��ي��ة ح���د ال���راه���ن .ث��م��ة م���ن ي���رى �أن ال�����س�لاح ال��ق��وي
املتبقي لدى فران�سي�س يف خو�ض لعبة ا�سرتاتيجية داخل
الفاتيكان مبنح جناح من ُي�س َّمون بالعلمانيني دورا فاعال
داخ��ل الكني�سة ،واملق�صود بالعلمانيني يف املدلول الكن�سي
جي�ش املتعاونني املدنيني مع الكني�سة يف الأجهزة الإدارية
ويف �سائر الأن�شطة عرب العامل ،وعدد ه�ؤالء هائل وحا�سم.
يف الواقع ذلك القرار الغائب من �ش�أنه �أن يقلب موازين
القوى ب�شكل جذري داخل الكني�سة وهو ما تخ�شاه عديد
الأطراف.
------------------------------------الكتاب :هل البابا فرانسيس مدعاة ُ
للفرقة؟
تأليف :جان فرانكو سفيدركوتسكي.
الــنــاشــر :مــنــشــورات روب ـ ّتــيــنــو (كــاتــنــزارو-
إيطاليا) “باللغة اإليطالية”.
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات104 :ص.
* أستاذ تونسي بجامعة روما

9

محرم  1440هـ  -سبتمبر 2018م

هل البابا فرانسيس مدعاة ُ
للفرقة؟
جان فرانكو سفيدركوتسكي
عزالدين عناية *
في هذا المؤ َّلف الصغير الحجم والعميق المضامين ،الصادر باللغة اإليطالية من تأليف أحد أبرز الوجوه اإلعالمية في األوساط الكاثوليكية،
«لوس ْرفاتوري رومانو» األسبق ،اللسان الناطق باسم حاضرة
الكاتب والصحفي جان فرانكو سفيدركوتسكي ،رئيس تحرير صحيفة
ّ
الفاتيكان ،يحاول المؤلّف تقديم حوصلة للسنوات الخمس من بابوية حبر الكنيسة خورخي ماريو برغوليو المعروف بفرانسيس.
مستعرضا صاحب الكتاب فلسفة البابا القادم من أقاصي جنوب العالم من األرجنتين ،ومبرزًا مدى نجاحه وإخفاقه .لقد ورث البابا الحالي
ً
فرانسيس تركةً ثقيلة خ ّلفها البابا المستقيل راتسينغر ،كنيسةً ترهقها البيروقراطية ويحاصرها الجمود ويستشري فيها الفساد.
محمال برسالة ثقيلة ،تتلخّ ص في خوض إصالحات عاجلة داخل الكنيسة قبل الغرق ،وهو ما بدأت تلوح نُذره.
قدم البابا فرانسيس
ِ
َّ

ر�س َم �صورة عامة
يحاول �سفيدركوت�سكي يف م�سته ّل كتابه ْ
للبابا احل���ايل .منذ اع��ت�لاء فران�سي�س �سدة بطر�س (13
مار�س � )2013سعى ليكون البابا املتف ّرد مب�سلكه ور�ؤيته.
وهو يدرك مل ّيا � ّأن موقعه اجلديد يف حا�ضرة الفاتيكان،
يتغاير ج��ذري��ا م��ع موقعه الأ���س��ب��ق كرئي�س �أ�ساقفة على
فران�سي�س
هام�ش املركز يف الأرجنتني .جعلت تلك العنا�ص ُر
َ
يع ّول على خو�ض التغيري يف ذاته قبل �أن يخو�ضه يف �ساحة
الواقع ،الأمر الذي جعل منه يف ظرف وجيز جن ًما �إعالميا
وحم ّ
���ط �أن��ظ��ار و���س��ائ��ل الإع��ل�ام��� .ص��درت يف الأث��ن��اء مئات
الكتب التي تناولت �شخ�صه ،و�صار م��دار حديث املتابعني
لل�ش�أن الفاتيكاين ،ع��ن م�سلكه اجل��دي��د ،ال�����ص��ادم واملثري
�أحيانا .فهو البابا الذي �أبى ،منذ البدء ،الإقامة يف الق�صر
الر�سويل املنيف (مقر �إقامة البابوات الر�سمي) و�أ�ص ّر على
ال�سكنى يف دي ٍر جماور �صغري ،دير القدي�سة مارتا .ناهيك
عن رف�ضه تق ّلد ال�صليب املذهّ ب و�إيثاره �صليبا متوا�ضعا،
كما تخ ّلى عن ال�سيارات الفارهة واختار �أخرى �شعبية رافعا
�شعار «كني�سة فقرية مل�ؤمنني ف��ق��راء» ،م�ستله ًما يف ذلك
القول الإجنيلي -ال ت�ستطيعون �أن تخدموا اهلل وامل��ال-
(متى .)24 :6الآن بعد مرور ما يفوق خم�س �سنوات على
اعتالئه ال�سدة البابوية� ،أي بع َد �أن -ذهبت الفورة وبقيت
الفكرة ،-يت�ساءل جان فرانكو �سفيدركوت�سكي (�ص)19 :
م��ا ال���ذي و ّف���ق فران�سي�س يف �إجن�����ازه وم���ا ال���ذي خ���اب يف
حتقيقه؟ فهل ال َتهَمت امل�ؤ�س�سة فران�سي�س على غرار غريه
من ال�سابقني برغم الآمال والوعود املغرية بالإ�صالح التي
رافقت جميئه؟
ث ّمة من يتحدّث الآن عن فتنة زرعها فران�سي�س ،وثمة من
يتحدّث عن �صراع حماوِر داخل كني�سة روما؛ لكن اجلميع
ي ّتفق �أن ما حت ّقق من وعود الإ�صالح ،وهو م�شروع �ضخم،
ٌ
�ضئيل ،ولع ّل الأزم��ة الأخالقية العا�صفة بالكني�سة،
�شيء
ب�ش�أن االعتداءات اجلن�سية على القا�صرين من قِبل رجال
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الدين ،التي انت�شر �أواره��ا يف �شتى �أرج��اء العامل امل�سيحي،
قد ه ّزت بعمق كني�سة روما ومل تهد�أ ،وهي يف الواقع ق ّمة
��ع�برة ع��ن �أزم����ة بنيوية عوي�صة.
ج��ب��ل اجل��ل��ي��د ال��ع��ائ��م امل ّ
ي��رى �سفيدركوت�سكي �أن  -فولكلورية الإ���ص�لاح  -التي
انتهجها فران�سي�س ،دون الذهاب �إىل �أ�صل الداء ،مل تقف
ح��ائ ً
�لا دون ت��راج��ع م�صداقية الكني�سة يف �أع�ين الأت��ب��اع.
فلي�س تغيري م�ؤ�س�سة بحجم كني�سة روما رهْ ن فرد ،مهْما
عال �ش�أنه ،ومهْما ابتدع من �أ�ساليب يف خماطبة النا�س
مبن�سكه وم�سلكه وملب�سه ،فحا�ضرة الفاتيكان من ورائها
جي�ش فعلي م��ن العاملني وامل��ت��ع��اون�ين يف �شتى امل��ج��االت
الدبلوما�سية وامل��ال��ي��ة والإع�لام��ي��ة ،وال��ل��وب��ي��ات املتنفذة
والقوى امل�ؤثرة ال�صانعة للر�أي العام .وهي وب�إيجاز ،متلك
كل اجليو�ش �إال جي�ش القوة الع�سكرية اجلارحة.
وك��م��ا ّ
يلخ�ص �سفيدركوت�سكي �شخ�صي َة ال��ب��اب��ا -ب��امل���ؤك��د
فران�سي�س �شخ�صية ك��اري��زم��ي��ة وث��وري��ة .ا�ستطاع �إن�شاء
�شكل جديد يف عي�ش الإمي���ان امل�سيحي .وخ َ
��ا���ض �إ�صالحا
على م�ستوى ال�سلوك ال�شخ�صي والعقلية والعالقات مع
النا�س وتغيري القلوب .ووع َد بتغيري يف احلياة الراعوية...
ولكن ال�س�ؤال املطروح يبقى مل��اذا �أث��ار عا�صف ًة من اجلدل
وال��ن��ق��ا���ش��ات ح��ت��ى غ����دا ع��ن�����ص��ر ُف���رق���ة داخ�����ل الأو�����س����اط
الكاثوليكية؟ بلغت ح�� ّد اتهامه بالهرطقة -يف �إ���ش��ارة �إىل
الر�سالة املو ّقعة من قِبل  62دار�سا والهوتيا� ،ضمن حماولة
�سحب امل�شروعية من البابا ،وهي �سابقة خطرية يف تاريخ
الكني�سة مل ت�شهدها منذ قرون.
ي��ح��اول امل����ؤ ِّل���ف يف ق�����س ٍ��م �آخ���ر م��ن ال��ك��ت��اب ت���ن���او َل جدلية
امل�ؤ�س�سة والفرد �ضمن الإطار الفاتيكاين ،قائال :مل ي�شفع
لفران�سي�س م�سلكه املتوا�ضع ،وهو يغ�سل ويق ّبل داخل �أحد
�سجون روم��ا �أق���دا َم م�ساجني و�سجينات م��ن بينهم م��ر�أة
م�سلمة� ،ضمن م�شهد درامي حمبوك بعناية� ،أو وهو يلقي
��رح��م��ا ع��ل��ى �أرواح
ب��ب��اق��ة زه���ور يف ب��ح��ر ج��زي��رة مل��ب��ي��دوزا ت ّ

الغرقى من املهاجرين غري ال�شرعيني� ،أو كذلك معار�ضته
َ
عر�ض املباركة الالهوتية للبيع يف ال�سوق اجليو�سيا�سية ،يف
�إ�شارة �إىل زيارة الرئي�س الأمريكي رونالد ترامب الفاتيكان،
توجهه �أكان يف �سيا�سته مع الأجانب �أو يف
بحثا عن تزكية ّ
مواقفه املت�ش ّنجة يف م�سرح ال�سيا�سة الدولية .رغم ك ّل ذلك
انهالت على فران�سي�س االنتقادات من كل �صوب ،من داخل
الكني�سة وخارجها ،وهو ال�سلطة العليا على ال�ضمائر وظ ّل
اهلل على الأر�ض يف الت�صور الكاثوليكي .ففرتة فران�سي�س
ت�شهد ت�شكي ًكا يف ع�صمة البابا مبا لي�س له نظري يف الع�صر
احلديث ،فقد �أ�ض ّر الرجل بالكني�سة ،بح�سب البع�ض ،مبا
متوا�ضع م�ؤثرٍ .
يفوق ما �أتاه من م�سلك
ٍ
ُيل ّح امل�ؤلف �سفيدركوت�سكي على �إب��راز �أن �سيا�سة الكني�سة
ت�صنعها امل�ؤ�س�سة وال ي�صنعها الأف���راد َمهْما عال �ش�أنهم،
وهو الدر�س العميق الذي مل يفقهه فران�سي�س ح ّد ال�ساعة.
ففي هذه النقطة ّ
يتلخ�ص جوهر اخلالف بني فران�سي�س
وامل�ؤ�س�سة ،وهي النقطة التي جعلت البابا مدعاة لل ُفرقة
كما يعنون امل�ؤ ِّلف كتا َبه.
وبرغم ال�ضجيج الهائل يف حقبة فران�سي�س ح��ول ال�ش�أن
ال��ك��ن�����س��ي ،ث��م��ة ق�����ض��اي��ا ك�ب�رى ب��ق��ي��ت ع��ل��ى ح��ال��ه��ا :منها
ال�شخ�صنة امل��ف��رط��ة ل��ل��ك��رادل��ة ،و���ص��راع��ات ال��ن��ف��وذ داخ��ل
َ
الكوريا رومانا (اجلهاز ال�سلطوي الرئي�س) ،والف�ضائح
املالية التي جعلت من حا�ضرة الفاتيكان ُت�ص َّنف باملالذ
الآمن لتبيي�ض الأم��وال والتهرب ال�ضريبي ،وفاتيليك�س،
وح���وادث االع��ت��داء اجلن�سي على ال ُق ّ�صر م��ن قِ��ب��ل رج��ال
الدين.
ال يغفل �سفيدركوت�سكي عن ذكر �أن البابا يلقى �آذانا �صاغية
يف �أو�ساط �شرائح معينة من النا�س ،مثل العلمانيني (يف
مقابل م��ن لي�سوا م��ن رج���ال ال��دي��ن) ،والغنو�صيني ،ويف
�أرجاء بعيدة خ�صو�صا يف جنوب العامل ال يف املركز يف الغرب.
خطاب مبا�شر ،متميز ب�شحنة حما�سية
فخطاب فران�سي�س
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