
بسم اهلل الرحمن الرحيم  

( ملف حول زيارة بابا الفاتيكان الـ266 الى العراق )  

بـعد أنـتهاء زيـارة الـبابـا فـرنـسيس الـى الـعراق ، أسجـل بـعض املـالحـظات حـول املحـطة األكـثر أهـمية 

فـي رحـلته ، وهـي زيـارتـه لـلمرجـع األعـلى الـسيد عـلي السيسـتانـي ، الـتي تـعتبر ( الـكلمة املـفتاحـية 

في زيارة البابا ) بحسب مقال دانييل فيردو في صحيفة إل باييس األسبانية. 

ولــــفهم الحجــــم الــــحقيقي للحــــدث الــــذي تــــابــــعناه ، و أبــــعاده املــــختلفة ، ســــنضع املــــالحــــظات ضــــمن 

املواضيع التالية : 

أوالً : من هو الضيف ؟ 

ثانياً : من هو املُضيف ؟ 

ثالثاً : أثر الزيارة على الطائفة الشيعية . 

رابعاً : أثر الزيارة على العراق .  

خامساً : ماهو مشروع مسار إڤراهام ؟ 

 _________________________________

أوالً : من هو الضيف ؟ 

يـــــعتبر الـــــبابـــــا األرجـــــنتيني األصـــــل خـــــورخـــــي مـــــاريـــــو بـــــيرجـــــولـــــيو هـــــو الـــــبابـــــا الـ 266 لـــــلكنيسة 1.

الـكاثـولـيكية ، ويحـظى بـشعبية كـبيرة فـي الـوسـط املـسيحي ، بـحيث يـعتبر ( املجـمع االنـتخابـي 

املــغلق ) الــذي قــام بــانــتخابــه لــلبابــويــة ، مــن أقــصر املجــمعات فــي تــاريــخ الــكنيسة ، مــما يــدل 

عـلى االتـفاق املسـبق حـول شـخصيته ، وأنـه الـخيار األنسـب بـعد اسـتقالـة سـلفه الـبابـا بـندكـت 

السادس عشر . 



مـنصب الـبابـا هـو أرفـع مـنصب مـسيحي فـي الـعصر الـحالـي ، وتـضفى عـليه ألـقاب كـثيرة تـدل 2.

عــــلى مــــكانــــته ، كــــممثل املــــسيح عــــلى األرض ، وخــــليفة بــــطرس أمــــير الــــرســــل ، وأســــقف رومــــا 

األكبر ، وسيد دولة الفاتيكان ، والحبر األعظم ، وغيرها من األلقاب البابوية . 

يـــعتبر الـــبابـــا مـــن أقـــوى الـــشخصيات الـــعاملـــية تـــأثـــيراً ( روحـــياً وثـــقافـــياً وحـــتى ســـياســـياً ) عـــلى 3.

1.3 مــــــليار كــــــاثــــــولــــــيكي ، يــــــشكلون مــــــا نســــــبته %17 مــــــن البشــــــر ، و مــــــا نســــــبته %51 مــــــن 

املــــسيحيني فــــي الــــعالــــم ، وفــــي الــــواليــــات املتحــــدة يــــشكلون نســــبة %24 مــــن الــــسكان ، بــــينما 

يشكلون الغالبية العظمى من املسيحيني في أمريكا الجنوبية . 

تــعد الــكنيسة الــكاثــولــيكية أكــبر مــؤســسة لــلتعليم والــرعــايــة الــصحية فــي الــعالــم وتنشــط بــشكل 4.

كبير في الدول الفقيرة والنامية ( وهذه نقطة يجدر التركيز عليها ).  

الــــبابــــا الــــحالــــي مــــعروف بــــالــــنزعــــة اإلصــــالحــــية واالنــــفتاح والــــعمل لــــلفقراء ، ومــــنذ الــــيوم األول 5.

لـــتنصيبه خـــالـــف الـــكثير مـــن األعـــراف الـــكنسية لـــيكون مـــندمـــجاً مـــع الـــناس ، ويـــوقـــف خـــسارة 

الـكنيسة لـلمزيـد مـن األتـباع ، وهـو ( الـبابـا الـقادر عـلى إحـداث تـغييرات مـهمة فـي الـكنيسة ) 

بحسب وصف البروفيسور الالهوتي األملاني هانز كونز . 

لـــم يـــصدر مـــنه مـــوقـــف الفـــت ضـــد الـــسياســـات الـــعاملـــية ولـــصالـــح الـــشعوب املحـــرومـــة مـــنذ بـــدايـــة 6.

حــــــبريــــــته قــــــبل 8 ســــــنوات وحــــــتى اآلن ، وإنــــــما يــــــكتفي _ عــــــلى طــــــريــــــقة الــــــكنيسة _ بــــــكلمات 

مــختصرة وفــرديــة ، كــما حــصل فــي أربــيل عــند لــقائــه بــوالــد الــطفل الــغريــق إيــالن كــردي الــذي 

جــرح ضــمير الــعالــم ســنة 2015 بــصورتــه املــأســاويــة مــرمــياً عــلى رمــال ســاحــل البحــر ، حــيث 

قال البابا لوالده ( إن موت ولدك دليل على حضارة تحتضر ) . 

يــدل اخــتياره لــقب ( فــرنــسيس ) بــوضــوح عــلى نــزعــة االهــتمام بــالــفقراء ، فــقد صــرح أنــه مــتأثــر 7.

بـالـقديـس املـدافـع عـن الـفقراء فـرنـسيس األسـيزي ( قـبل 1200 سـنة ) وصـرح كـذلـك بـأنـه يـريـد 

( كــنيسة تهــتم بــالــفقراء ) وهــذا طــبيعي بــمالحــظة نــشأتــه فــي األرجــنتني الــتي تــعانــي أوضــاع 

اقـتصاديـة صـعبة اسـتطاع الـبابـا تـحسسها مـنذ كـان رئـيس أسـاقـفة بـويـنس آيـرس ( عـاصـمة 

األرجـنتني ) حـيث تخـلى عـن املـنزل الـرئـاسـي الـذي تـوفـره الـكنيسة لـرئـيس األسـاقـفة ، وسـيارة 



الــــليموزيــــن وســــائــــقها الــــشخصي ، مــــكتفياً بــــالــــسكن فــــي شــــقة صــــغيرة والــــتنقل بــــاملــــواصــــالت 

العامة . 

أغــلب املــواضــيع الجــدلــية الــتي تــطال بــابــاوت الــكنيسة املــتأخــريــن وأكــثرهــا حــدة ، ال عــالقــة لــها 8.

بــــمواقــــفهم الــــسياســــية كــــما يحــــدث عــــندنــــا فــــي الشــــرق األوســــط ، بــــل تــــتعلق بــــمواقــــفهم تــــجاه 

االجـــهاض والحـــمل االصـــطناعـــي والـــزواج املـــدنـــي لـــلمثليني والـــقتل الـــرحـــيم ( لـــلمرضـــى ) ، و 

جــرائــم التحــرش الــجنسي بــاألطــفال الــتي دومــاً مــا تــنال بــعض رجــال الــكنيسة ، ويجــد الــبابــا 

نــفسه وســط عــواصــف مــن الجــدل االنــتقادات تــتداخــل فــيها أطــراف لــيبرالــية و ديــنية ومــنظمات 

وجـمعيات وكـنائـس مـن مـختلف الـتوجـهات ، مـع اإلشـارة أن هـذه الـقضايـا ال تـأثـير حـقيقي لـها 

على الزيارة األخيرة للعراق ( باستثناء موضوع زواج املثليني ). 

مــوقــف الــبابــا مــن ( زواج املــثليني ) كــان هــو املــوضــوع األكــثر جــدالً ، حــيث أعــاد فــيلم وثــائــقي 9.

صــــدر عــــن حــــياتــــه مــــؤخــــراً الــــقضية الــــى الــــواجــــهة ، وبســــبب هــــذه الــــتصريــــحات فــــقد هــــاجــــمه 

الـكارديـنال األمـريـكي رايـمونـد بـورك املـعروف بـمواقـفه السـلبية مـن الـبابـا فـرانـسيس قـائـالً عـنه : 

( يــذّر االرتــباك فــي أوســاط الــكاثــولــيك ويــثير حــيرتــهم ) وألــقى هــذا الجــدل بــظاللــه عــلى املــتابــع 

الـعراقـي وتـداولـته بـعض مـواقـع الـتواصـل قـبل أربـعة أشهـر ، وقـد كـان وقـتاً محـرجـاً لـلبطريـركـية 

الــــكلدانــــية الــــعراقــــية ، الــــتي تــــعيش أجــــواء الــــتحضير لــــلزيــــارة ، مــــما اضــــطرهــــا إلصــــدار بــــيان 

تـــــوضـــــيحي ورد فـــــيه : (  الـــــبابـــــا ال يســـــتعمل مـــــصطلح الـــــزواج لـــــلمثليني الـــــبتة ، الـــــبابـــــا طـــــالـــــب 

املـجتمع املـدنـي والـعائـالت بـرعـايـة املـثليني ومـحبتهم وحـمايـتهم، ولـم يـقل أن يكوِّنـوا أسـرة ، أمـا 

عن قوله أن الجميع هم أبناء اهلل ، فهذا يعود الى أن اهلل خلق االنسان فهو بالتالي إبنه ) 

رغـم اسـتئصال جـزء مـن رئـته سـابـقاً ، ووجـود خـشية مـن إصـابـته بـفايـروس كـورونـا ، خـصوصـاً 10.

مــع إصــابــة ســفيره لــيسكوفــار الــذي ســبقه الــى الــعراق ، ورغــم املــخاطــر األمــنية فــي الــعراق ، 

واملـــواجـــهات الـــتي ســـبقت الـــزيـــارة بـــني املـــتظاهـــريـــن والـــقوات األمـــنية فـــي ذي قـــار ، فـــقد أصـــر 

الـبابـا عـلى رحـلته الـرسـولـية ، مـما فـتح الـباب واسـعاً لـلتكهنات والتحـليالت لـدى بـعض األطـراف 

الــعراقــية املــتوتــرة دائــماً ، حــول أبــعاد هــذه الــزيــارة ومــقاصــدهــا الــخفية ، ولــكن بــمالحــظة 33 

رحــلة رســولــية ســابــقة قــام بــها الــبابــا خــالل حــبريــته الــى ( أطــراف الــعالــم املــسيحي ومــجتمعاتــه 



األقـلية ) مـنذ تـولـيه املـنصب عـام 2013 ، يـمكن فـهم زيـارتـه الـى الـعراق فـي سـياقـها الـطبيعي 

، وهـــو الـــحفاظ عـــلى الـــوجـــود املـــسيحي الـــغارق وســـط الـــصراعـــات ، والـــذي بـــدأ يـــتالشـــى فـــي 

الشــــرق األوســــط ، ولــــكن يــــبقى املــــختلف الــــذي جــــعل هــــذه الــــزيــــارة تــــوصــــف بــــالــــتاريــــخية ، هــــو 

( السيستاني ). 

ثانياً : من هو املضيف ؟ 

الـسمة الـبارزة بـشكل واضـح لـدى آيـة اهلل هـي حـكمته فـي الـتعاطـي مـع األمـور ، وقـدرتـه عـلى 1.

ضـبط الـقرار وتحـمل أقـسى أنـواع الـضغوط ، وهـو مـا سـمع عـنه الـبابـا فـرنـسيس قـبل زيـارتـه ، 

ولـكنه أظهـر تـأثـراً كـبيراً بـعد الـزيـارة حـيث قـال فـي مـؤتـمره الـصحفي فـي الـطائـرة ، خـالل رحـلة 

الــعودة الــى رومــا : ( وجــدتــه رجــالً عــظيماً وحــكيماً وكــان رجــل اهلل ، يــمكنك إدراك ذلــك بمجــرد 

االســتماع إلــيه ) ، وهــذا كــالم رجــل يــتجاوز عــدد أتــباعــه أكــثر مــن عشــرة أضــعاف أتــباع آيــة 

اهلل ( مقلدوه ) ومع ذلك فقد وقف البابا كالتلميذ أمام معلمه وهو يستمع اليه . 

تــواضــع آيــة اهلل كــان ســمة أخــرى أشــاد بــها الــبابــا فــقال فــي مــؤتــمر الــعودة : ( كــان مــحترمــاً 2.

جـداً فـي االجـتماع ، وكـان مـتواضـعاً ال يـتعالـى ، وقـد نـهض ملـرتـني ألجـل تـحيتي ) وهـو يـشير 

الـــى الـــقيام األول الســـتقبالـــه ، والـــقيام الـــثانـــي املـــتعارف فـــي الـــبيوتـــات الـــنجفية حـــيث يجـــلس 

صـــاحـــب املـــكان مـــتزامـــناً مـــع جـــلوس الـــضيف ، ثـــم يـــنهض مـــرة أخـــرى لـــيقول : صـــبحكم _ أو 

مساكم _ اهلل بالخير ، ويبدو أن هذه الطريقة أثرت في البابا . 

بــــاســــتثناء شجــــرتــــني وحــــمامــــتني تــــدل عــــلى الــــخضرة والســــالم ، فــــقد حــــرص آيــــة اهلل أن تــــكون 3.

الـزيـارة بـسيطة وخـالـية مـن الـتكلف ، و مـن دون إدخـال أي تـعديـالت فـي مـنزلـه املـتواضـع الـذي 

يسـتأجـره مـن عـائـلة آل شـبر الـنجفية ، لـيرسـل بـذلـك رسـالـة الـى الـعالـم _ الـذي يـراقـب _ حـول 

مــشاعــر املــواســاة ، و تــعاطــف الــقادة الــديــنيني الــحقيقيني مــع الــشعوب املحــرومــة ، وتــركــيزهــم 



عـلى الـجانـب الـروحـي واالنـسانـي فـي زمـن الـتنافـس املـادي ، وهـو مـا فـهمه الـبابـا جـيداً وقـال 

في مؤتمر العودة ( هذا اللقاء أفادني روحياً ). 

يــــالحــــظ املهــــتمون أن لــــدى آيــــة اهلل نــــمط واضــــح فــــي تــــعاطــــيه مــــع اإلعــــالم ، فــــهو يــــكتفي دومــــاً 4.

بــالــظهور اإلعــالمــي األقــل ( الــذي البــد مــنه ) مــما قــاد وفــد الــفاتــيكان الــتحضيري الــذي ســبق 

زيـارة الـبابـا الـى الـتفاوض مـع مـكتب آيـة اهلل حـول هـذا املـوضـوع ، وطـلبوا فـتح الـباب لـألعـالم 

عـلى مـصراعـيه ، مـعتبريـن زيـارة الـبابـا ليسـت كـأي زيـارة ، وأنـها فـرصـة لتسـليط الـضوء عـلى 

مـنزل آيـة اهلل وتـواضـعه وتـعريـف الـعالـم بهـذا الـرجـل الـروحـانـي ، حـيث أن الـصحفيني املسجـلني 

ضـمن رحـلة الـبابـا لـوحـدهـم ( 150 صـحفي ) نـاهـيك عـن الـجيوش اإلعـالمـية املـراقـبة للحـدث ، 

إال أن املـكتب أصـر عـلى عـدم الخـروج عـن الـنمط الـسابـق ، حـتى أن آيـة اهلل قـد تـعمد _ فـي 

الفيديو األول الذي شاهده العالم _ الصمت حتى إنهاء التصوير وخروج الصحفيني . 

وفــــي تــــقديــــري أن الــــرفــــض املــــتكرر مــــن قــــبل آيــــة اهلل لــــلظهور عــــبر اإلعــــالم ، مــــهما كــــثرت وأخــــتلفت 

تـفسيراتـه ، يـبقى مـفهومـاً بـسيطاً يـمكن اخـتصاره فـي كـلمة واحـد ( آيـة اهلل مـن الـنوع الـعملي الـذي 

يــتصرف وفــق مــبدأ املــصلحة الــديــنية ، وهــو ال يجــد أي مــصلحة ديــنية فــي الــظهور اإلعــالمــي ، ولــم 

يجد _ حتى اآلن _ سبباً يقنعه بخالف رأيه ). 

الحـــظ املـــتابـــعون لـــالســـتقبال غـــيابـــاً تـــامـــاً لـــلحضور الـــديـــني ( الـــحوزوي ) ، وكـــثرت الـــتساؤالت 5.

حـــول ذلـــك ، وفـــي تـــقديـــري أن األمـــر يـــعود الـــى تـــركـــيبة الـــحوزة الـــعلمية واملـــؤســـسة الـــعلمائـــية ، 

الــــتي حــــرصــــت مــــنذ مــــئات الــــسنني عــــلى حــــفظ الــــتوازن بــــني وحــــدة وتــــماســــك املــــوروث الــــفكري 

والــعقائــدي الــذي يجــمعها ، والــتأكــيد عــلى الــتعدديــة الــعضويــة وعــدم الــوقــوع فــي فــخ الهــرمــية 

القيادية ، مما يجعل رأس الهرم وكأنه اإلمام املعصوم. 

وبـتعبير آخـر فـقد حـرص آيـة اهلل _ رغـم كـونـه املـرجـع األعـلى _ عـلى عـدم جـمع املـرجـعيات األخـرى 

فــي مــنزلــه وتــقديــم نــفسه كــرأس ( وحــيد ) لهــذه الــطائــفة فــي مــقابــل رأس الــكاثــولــيكية الــذي يــزوره ، 



وفــــي ذات الــــوقــــت لــــم يســــتقطع السيســــتانــــي جــــزءا مــــن الــــكيان الــــحوزوي ويجــــمع بــــعض أســــاتــــذة 

الــــحوزة وينســــبهم الــــى نــــفسه لــــيقدمــــهم كــــوفــــد اســــتقبال ، وهــــو يــــدرك جــــيداً مــــدى الــــتأثــــير املــــعنوي 

لتصرفاته على األعراف الحوزوية . 

هـذا ، مـضافـاً الـى الـتعبير الـذي اسـتخدمـه الـفاتـيكان _ قـبل وبـعد الـزيـارة _ وهـو مـا ورد فـي بـيان 

الــــزيــــارة بــــوصــــفها ( زيــــارة املــــجامــــلة الــــتي اســــتغرقــــت خــــمسة وأربــــعني دقــــيقة ) مــــما يــــخفف أعــــباء 

االسـتقبال ، لـكونـها زيـارة ذات طـابـع شـخصي ، وتـعتبر _ لـدى الـطرفـني _ اسـتثناءاً البـد مـنه فـي 

الــرحــلة الــرســولــية ، لــتقديــم الــشكر الــى آيــة اهلل ، ولــيس لــدراســة مشــروع مشــترك بــني الــفاتــيكان و 

املؤسسة الدينية في النجف ليكون هناك حضور رسمي للطرفني . 

وهـو مـا يفسـر _ ربـما _ خـلو الـبرنـامـج مـن فـقرة خـاصـة بـزيـارة مـرقـد اإلمـام عـلي بـن أبـي طـالـب ، 

الذي يبعد مكتب آية اهلل بضعة أمتار عنه ، ألن زيارة املجاملة بحد ذاتها كانت استثناء . 

وأكرر ، أن هذا تقديري ومحاولتي املتواضعة لقراءة الحدث . 

وجــــود األســــتاذ حــــامــــد الــــخفاف وكــــيل املــــرجــــعية الــــعليا فــــي لــــبنان _ ذي الــــتنوع الــــطائــــفي _  6.

كـــــممثل وحـــــيد عـــــن مـــــكتب آيـــــة اهلل فـــــي اســـــتقبال الـــــبابـــــا وتـــــوديـــــعه ، ربـــــما يـــــنطوي عـــــلى عـــــدة 

مالحظات : 

* حـــيث أن الـــخفاف يـــمثل أحـــد أهـــم الـــوجـــوه الـــبارزة لـــعالقـــات مـــكتب آيـــة اهلل بـــاملـــكونـــات واألطـــراف 

األخرى ، فقد كان وجوده في هذا االستقبال تعزيزاً جيداً ملوقعه على نطاق أوسع . 

* الـرجـل هـو املـعني األول بـتدويـن مـواقـف املـرجـعية وبـعض يـومـياتـها املـفصلية وتـقديـمها للجـمهور ، 

كــما فــي كــتابــه ( الــرحــلة الــعالجــية ) وكــتبه وحــواراتــه ومــقابــالتــه األخــرى ، فــيمكن الــقول أن وجــوده 

فـي قـلب الحـدث ، يـعني أن قـلمه بـدأ مـن اآلن بـتدويـن أدق تـفاصـيل هـذه الـزيـارة لـلتاريـخ ، مـنتظراً 

_ أو منتظرين _ الوقت املناسب لنشرها . 



* الـطابـع الـديـني لـلزيـارة ال يـنسينا أن الـفاتـيكان دولـة ذات مـقومـات سـياسـية وتـمثيل دبـلومـاسـي ، 

وهـي فـي وسـط تـجاذبـات الشـرق والـغرب مـنذ الـبابـاوات الـسابـقني ، بـل وكـان لـها دور مـعروف فـي 

مـواجـهة املـعسكر الشـرقـي أبـان حـبريـة الـبابـا يـوحـنا بـولـس الـثانـي ، والـبابـا هـو رئـيس هـذه الـدولـة ، 

مـــما يـــعني أن األعـــراف والـــعادات الـــتي درجـــت عـــليها الـــنجف ، قـــد التـــسمح بـــتصدي رجـــال الـــديـــن 

ملـهمة االسـتقبال والـتوديـع أو مـا يـسمى ( التشـريـفات ) ، ولـذا لحـظنا عـدم تـصدي الـدائـرة الـقريـبة 

مـن آيـة اهلل ، كنجـله األكـبر الـسيد محـمد رضـا ، والـوكـالء املـعروفـني كـالـشيخ عـبد املهـدي الـكربـالئـي 

والسيد أحمد الصافي وغيرهم . 

ثالثاً : أثر الزيارة على الطائفة الشيعية . 

بـعيداً عـن األرقـام املـتضاربـة حـول عـدد الـشيعة اإلمـامـية فـي الـعالـم ، وتـوزعـهم الـديـموغـرافـي ، 1.

واخــتالف تــوجــهاتــهم ، إال أن تــركــيز وســائــل اإلعــالم انــصب فــي الــعقود الــثالثــة األخــيرة عــلى 

اســتخدام تــسمية ( الــشيعة ) مــقترنــة بــالــنشاط الــسياســي والــعسكري للجــمهوريــة اإلســالمــية 

فـي إيـران ، وحـزب اهلل فـي لـبنان ، واخـتزل _ بـإيـقاع إعـالمـي مـوحـد _ كـل الـطائـفة الـشيعية 

فـي الحـديـث عـن املـلحقيات الـثقافـية للجـمهوريـة اإلسـالمـية وخـططها لنشـر الـتشيع ، فـأصـبحت 

كــــلمة ( شــــيعة ) تــــساوي فــــي نــــظر الــــرأي الــــعام الــــقوة الــــناعــــمة إليــــران الــــتي تســــتغل الــــعقيدة 

الشيعية . 

إن االهــتمام اإلعــالمــي الــذي رافــق الــزيــارة األخــيرة ، كــفيل بــاملــساعــدة عــلى تــصحيح هــذه الــفكرة 

املـغلوطـة ، وهـذا الـطريـقة املـتعمدة فـي الـنظر لـلطائـفة ، ونـأمـل أن تـمنح حـتى الـعراقـيني واإليـرانـيني 

رؤية أوسع للمذهب بكل تنوعاته . 

مـــنذ اللحـــظة األولـــى إلعـــالن بـــرنـــامـــج الـــزيـــارة ، حـــاول الـــكثيرون خـــلق فـــجوة مـــصطنعة مـــفادهـــا 2.

بــتعبيرهــم ( الــتشيع املــعتدل فــي الــنجف والــتشيع املــتطرف فــي إيــران ) ، وكــان أحــد األســئلة 



وجهـت الـتي الـبابـا فـي مـؤتـمر الـعودة : ( هـل هـذه الـزيـارة بـمثابـة رسـالـة الـى إيـران ؟ ) فـأجـاب 

البابا : ( كانت رسالة إيمانية عاملية ) . 

وقـــد قـــوبـــلت هـــذه املـــحاولـــة بـــتعقل وحـــكمة مـــن غـــالـــبية الجـــمهور الـــشيعي املـــتابـــع للحـــدث ، بـــاســـتثناء 

بعض األقالم غير املنضبطة التي سنشير إليها الحقاً. 

 و هــنا نــأمــل أن ال يــقع بــعض املتحــمسني لــلعراق فــي مــطب الــنيل مــن املــبانــي الــديــنية الــتي تــحكم 

الجــمهوريــة اإلســالمــية كــما حــصل الــعكس مــن بــعض املتحــمسني إليــران ، فــإن هــذا الــبحث عــلمي 

وديــني بــامــتياز ولــيس مــباراة كــرة قــدم ، ومــن يــدخــله بــشحنة تــعصب ســياســي أو عــاطــفي ، ســيقع 

في األخطاء ال محالة . 

مـنذ رحـيل الـسيد روح اهلل املـوسـوي الخـميني عـام 1989 ، كـأحـد عـظماء الـثورات فـي الـقرن 3.

العشـــريـــن ، وحـــتى بـــروز إســـم الـــسيد عـــلي  السيســـتانـــي عـــام 2003 عـــلى الـــساحـــة الـــعاملـــية 

بـشكل الفـت ، كـانـت وسـائـل اإلعـالم تظهـر شـخصية واحـدة تسـتحوذ عـلى الخـطاب االسـالمـي 

املــوجــه الــى الــغرب ، وهــي ( أســامــة بــن الدن ) الــذي يــرى الــلغة الــوحــيدة لــلتفاهــم مــن الــغرب 

هــي لــغة الــقتل لــلمدنــي والــعسكري عــلى حــد ســواء ، وأصــبح مــن الــغريــب عــلى الــنخب الــغربــية 

فـضالً عـن عـامـة املـجتمع ، سـماع زعـيم ديـني لـه ثـقل مـعنوي مـن خـارج الـدولـة كـالسيسـتانـي ، 

يــتكلم عــن الــديــموقــراطــية وحــق تــقريــر املــصير لــلشعب ، ويحــرج الــواليــات املتحــدة بــإســقاط كــل 

ذرائـعها بـأسـلوبـه الـعقالنـي ، ويـجعل األمـم املتحـدة ال تـملك خـياراً إال االسـتماع إلـيه والـوقـوف 

بجانبه . 

وقــد جــائــت هــذه الــزيــارة كجــزء مــن ثــمار صــبره ، وصــبر الــغالــبية الــعظمى مــن الــطائــفة الــشيعية ، 

فــمنذ 17 عــامــاً وحــتى اآلن ، حــاول هــذا الــراهــب الــروحــانــي نــبذ الــعنف وتــرســيخ األخــوة حــتى فــي 

أقـسى الـظروف الـتي مـرت بـها الـطائـفة الـشيعية مـن قـتل ونهـب وتـدمـير ملـقدسـاتـها ، وكـان البـد لهـذا 

الصبر أن يثمر ، ولهذا الصوت أن يصل صداه الى العالم . 



فـي اللحـظة الـتي وضـع فـيها الـبابـا قـدمـه داخـل زقـاق مـكتب آيـة اهلل بـدأ الـسؤال يـطرح بـنطاق 4.

أوســــع ( مــــن هــــم الــــشيعة ؟ ) ، وهــــذه األســــئلة تــــتطلب أجــــوبــــة الئــــقة ، وهــــي عــــلى عــــاتــــق أبــــناء 

الــطائــفة الــشيعية الــذيــن يــعيشون _ بــأفــرادهــم ومــؤســساتــهم _ وســط مــجتمعات أخــرى تــريــد 

التعرف عليهم ، ولو ملجرد التعرف والفضول ، فالجهل باآلخر أساس املشاكل االجتماعية . 

وقــد كــان خــطاب الــبابــا رغــم اخــتصاره رائــعاً فــي وصــف مــا قــدمــه الــشيعة وكــافــياً إلثــارة الــفضول 

حـولـهم ،  بـقولـه : ( وكـان الـلقاء فـرصـة لـلبابـا لـتقديـم الـشكر إلـى آيـة اهلل الـعظمى السيسـتانـي ألنـه 

رفــع صــوتــه مــع الــطائــفة الــشيعية فــي مــواجــهة الــعنف والــصعوبــات الــكبيرة فــي الــسنوات األخــيرة ، 

دفــاعــا عــن األضــعف واألكــثر اضــطهادا ، مــؤكــديــن قــدســية الــحياة البشــريــة وأهــمية وحــدة الــشعب 

العراقي ) 

مـن الـجيد أن يحـظى الـشيعة فـي الـعالـم بـفرصـة جـيدة لـلتعريـف بـأنـفسهم ، مـع الـتأكـيد عـلى أنـهم 

لـــيسوا فـــي صـــدد املـــنافـــسة مـــع بـــقية املـــذاهـــب االســـالمـــية وال مـــحاولـــة الـــتمدد عـــلى حـــسابـــها ، ألن 

الـشيعة بـاالسـاس ال يـؤمـنون بمشـروع ( تـشييع الـعالـم ) بـل هـم مهـتمون بـالـتعريـف عـن أنـفسهم ملـن 

يسأل ، ودفع الشبهات واالتهامات الباطلة عن عقيدتهم . 

فـــال بـــد مـــن تـــجنب إســـتهالك الجهـــد فـــي دوامـــة الـــنقاش الـــعقيم مـــع الـــتيار الـــوهـــابـــي الـــذي يســـتفزه 

الوجود الشيعي مهما كان شكله . 

يـــعرف املـــتابـــعون أن الـــكثير مـــن مـــراكـــز االســـتشراق قـــد انخـــرطـــت مـــنذ ســـنوات فـــي تـــأســـيس 5.

خــطاب شــيعي يــقدم للشــباب فــي قــوالــب جــديــدة ، وينسجــم مــع الــبنية الــفكريــة الحــديــثة الــتي 

تـغذيـها مـواقـع الـتواصـل تـحت شـعارات الـتنويـر والتجـديـد ، كـبديـل عـن الخـطاب الـتقليدي الـذي 

يقدمه علماء الدين . 

ومــن أبــرز املــبررات الــتي يــتم طــرحــها ، عــدم قــدرة الــطائــفة عــلى مــجاراة الــتطور الــزمــني واالنــدمــاج 

مع العالم بوضعها الحالي ، وتمسكها باملوروث الروائي واملرجعيات الدينية . 



وجـائـت هـذه الـزيـارة الـتي فـرضـت نـفسها وأجـوائـها اإليـجابـية عـلى الـواقـع ، وشهـدنـا االحـتفاء الـكبير 

بـها مـن مـختلف الـشخصيات الـعاملـية ، وكـيف اشـتغلت محـركـات الـبحث عـلى األنـترنـيت مـتسائـلة عـن 

سـبب ذهـاب الـبابـا الـى ذلـك الـبيت املـتهالـك ، لـيعرف الـشاب الـشيعي قـبل غـيره ، أن طـائـفته ليسـت 

فـي قـطيعة مـع أحـد ، وأن االنـدمـاج والـتعايـش لـن يـكون بـالـضرورة عـلى حـساب إرثـه الـحضاري ، 

أو التخـــلي عـــن نـــظام املـــرجـــعية الـــذي صـــمد أللـــف عـــام ، وعُـــرف قـــادتـــه بـــحسن تـــدبـــيرهـــم ، ووعـــيهم 

للمتغيرات الزمنية وكيفية التعاطي معها. 

* هــذه الــزيــارة قــد حــسم أمــرهــا مــن الــناحــية الــتاريــخية ، فــقد أضــيفت الــى اللحــظات املــهمة الــتي 

ســــتتكلم عــــنها اإلنــــسانــــية ، لــــكن إســــتثمارهــــا فــــي الــــوقــــت املــــنظور أو الــــبعيد يــــبقى كــــفيل بــــإرادات 

املتصدين ملواقع املسؤولية ، وكل بحسب موقعه . 

رابعاً : أثر الزيارة على العراق .  

شــعور مــكون يــمثل الــغالــبية مــن أبــناء الــبلد وهــو ( املــكون الــشيعي ) بــالفخــر واالعــتزاز ، ألن 1.

هـــذه الـــزيـــارة كـــانـــت رداً للجـــميل وشـــكراً ملـــواقـــفه فـــي حـــمايـــة األقـــليات املـــسيحية ، وقـــد كـــان وال 

يزال على هذا املوقف الوطني ، وهو ما يزيد األغلبية إصراراً على التعايش السلمي. 

طـــالـــب بـــعض نـــواب املـــكون الـــسني فـــي الـــبرملـــان أمـــثال محـــمد الـــكربـــولـــي ومـــثنى الـــسامـــرائـــي 2.

وآخــريــن، أن تــكون هــناك حــصة مــن الــزيــارة الــى املجــمع الــفقهي الــسني ، كــتلك الــتي حــصل 

عليها املكون الشيعي .  

وبـعيداً عـن الـنوايـا الـواضـحة السـتثمار هـذه الـزيـارة سـياسـياً وانـتخابـياً ، إال أن ردود أفـعال املـكون 

الـسني كـانـت تـنم عـن وعـي ، وتـصب فـي مـصلحة الـتعايـش األخـوي ، حـيث اعـتبروا هـذه املـطالـبات 

( مهينة بحق املكون ) وأن البابا ضيف العراق حيثما توجه . 



إن تـــــطويـــــر الـــــعالقـــــات مـــــع الـــــفاتـــــيكان بـــــشكل مـــــدروس ، قـــــد يـــــساعـــــد عـــــلى تحســـــني الـــــوضـــــع 3.

الـدبـلومـاسـي لـلعراق فـي الـعالـم ، ويـسمح بـحضور أفـضل دولـياً ، وقـد يـساعـده عـلى اسـتعادة 

بـعض حـقوقـه املسـلوبـة مـن البحـر الـى املـدارات الـفضائـية ، كـما يـمنحه مـبادرة أقـوى إقـليمياً ، 

وبــالــذات دوره اإليــجابــي بــني أمــيركــا ذات التهــديــدات الــجنونــية ، و األخ والــجار ( الجــمهوريــة 

اإلسالمية في إيران ) . 

كســـر الـــصورة الـــنمطية لـــلعراق املـــنفلت أمـــنياً ، وقـــد بـــدأ ذلـــك مـــنذ الـــيوم األول لـــوصـــول الـــبابـــا 4.

ونــأمــل أن يســتمر ، فــاالســتقرار هــو أبــو االســتثمار والــعمل والــقضاء عــلى الــبطالــة ، وبــالــتالــي 

على الجريمة . 

نـكرر أن مـؤسـسة الـفاتـيكان لـلتعليم والـصحة هـي األكـبر عـاملـياً ، وعـلى الـعراق أن يـقرر كـيفية 5.

االســتفادة مــن ذلــك ، وأن يــتفاوض مــن مــوقــع الــند ، أمــا بــعض األصــوات _ املــتوتــرة مــن كــل 

شـيء _ الـتي تـتخوف مـن عـودة زمـن الـتبشير املـسيحي بـاسـتغالل الـفقراء ، فـعليها إدراك أن 

هـذا الـزمـن ذهـب الـى غـيره رجـعة ، وأن مـا يـصلح لـقبائـل أفـريـقيا الـبدائـية ، ال يـصلح لـلعراق ، 

و كـــل خـــطوة مـــن هـــذا الـــقبيل تـــبقى نـــتائـــجها مـــرهـــونـــة بـــإرادة املـــفاوض الـــعراقـــي ، ولـــيس بـــمنع 

العراق عن التعامل مع العالم . 

خامساً : ماهو مشروع مسار إڤراهام . 

* أشــــرت قــــبل قــــليل ، أن هــــناك بــــعض األقــــالم انــــزلــــقت بــــشكل مــــؤســــف الــــى الــــتشكيك فــــي حــــكمة 

املـــرجـــعية ، وبـــقيت أليـــام تـــعبر عـــن تـــخوفـــها مـــن هـــذا الـــلقاء ، وتـــلمح بـــأن الـــسيد كـــبير الـــسن وطـــيب 

الــقلب وغــير مــتابــع لــلمشاريــع الــصهيونــية الــكبرى ، و ال يــعرف مــعنى زيــارة الــبابــا الــى أور ، وغــير 

مـــطلع بـــخصوص عـــالقـــة الـــفاتـــيكان بـــالـــكيان الـــصهيونـــي ، وربـــما يـــسهم الـــلقاء فـــي مخـــطط الـــفتنة 



الــداخــلية ( الــنجف vs إيــران ) وبــالــتالــي ســيكون السيســتانــي صــيداً سهــالً للمخــططات الــغربــية ، 

تحت عباءة البابا. 

* وبـعد انـتهاء الـلقاء ، وصـدور بـيان املـرجـعية الـديـنية ، وحـديـثه عـن أوضـاع شـعوب املـنطقة وبـالـذات 

فلسـطني ، وذكـره ملـوضـوع الـحصار االقـتصادي فـي إشـارة واضـحة الـى مـعانـاة الـشعب اإليـرانـي ، 

تـــغير حـــبر هـــذه األقـــالم ، وصـــار راكـــبوا األمـــواج يمجـــدون بـــحنكة آيـــة اهلل ووعـــيه ، وقـــال بـــعضهم : 

( إن فــطنة الــسيد السيســتانــي تســتحق الــثناء )  وكــأن فــطنة آيــة اهلل كــانــت مــورد شــك ، ثــم أثــبتت 

فاعليتها . 

* وقـــد الحـــظت أن الـــكثير مـــن هـــذه األقـــالم جـــعلت الـــركـــيزة األســـاســـية إلقـــناع الشـــباب بـــتخوفـــاتـــها 

ووجـود مـؤامـرة فـي هـذه الـزيـارة ، هـي ( مشـروع مـسار إڤـراهـام والـحج مـن أور ) ، ومـن املـتوقـع أن 

يسـتمر الجـدل حـول هـذه الـنقطة _ فـي دوائـر محـدودة عـلى األقـل _  كـلما تجـدد الحـديـث عـن هـذه 

الزيارة ، أو عن مدينة أور ، فاألفضل أن نملك إحاطة كافية عنها . 

وسألخص املوضوع في نقاط :  

فـي سـنة 1990 قـام شـاب مـصري بـور سـعيدي مـن الـتيار اإلسـالمـي ، إسـمه سـيد نـصير _ 1.

و ســـــيد إســـــم مـــــصري مـــــتداول ولـــــيس لـــــقب ذريـــــة الـــــرســـــول _ قـــــام بـــــقتل الـــــحاخـــــام الـــــيهودي 

األمـريـكي املتشـدد وزعـيم حـركـة ( كـاخ ) الـصهيونـية ( مـائـير كـاهـانـا ) ، أثـناء خـطبة لـه أمـام 

جــمع مــن مــناصــريــه فــي أحــد فــنادق نــيويــورك ، حــيث أرداه ســيد نــصير بــعدة رصــاصــات مــن 

مسـدسـه ومـات كـاهـانـا عـلى الـفور ، وعـلى أثـر ذلـك حـكم عـلى سـيد نـصير بـالـسجن املـؤبـد فـي 

أمريكا ، وعدت هذه أول جريمة قتل يرتكبها "متشدد" إسالمي على األراضي األمريكية . 

* بـــــعد عشـــــر ســـــنوات مـــــن الـــــسجن ، يـــــبدو أن ســـــيد نـــــصير مـــــر بـــــانـــــقالب حـــــاد وتـــــغير جـــــذري فـــــي 

أفــكاره ، وبــدأ ســنة 2000 يــرســل كــتابــات مــتتالــية الــى املــسؤولــني األمــريــكيني عــبر الــبريــد ، وكــرر 

إرســال أفــكاره الــى الــبيت األبــيض مــرة بــعد أخــرى ، وكــانــت خــالصــة هــذه األفــكار هــي دعــوتــه الــى 

قــــيام ( الــــدولــــة اإلبــــراهــــيمية الــــفدرالــــية ) كحــــل أخــــير لــــلصراع فــــي فلســــطني ، بــــأن يتخــــلى كــــل مــــن 

املســلمني واملــسيحيني والــيهود عــن مــميزات أديــانــهم الــثالثــة ويــجتمعوا عــلى املــقدس املشــترك بــينهم 



جـميعاً ، وهـو الـنبي إبـراهـيم ، ويـتم االتـفاق عـلى اسـتخراج مجـموعـة املشـتركـات الـروحـية واألخـالقـية 

مـــن األديـــان الـــثالثـــة ، وجـــعلها ديـــناً واحـــداً للجـــميع تـــحت رايـــة األب األكـــبر لـــألديـــان الـــنبي إبـــراهـــيم 

( إڤراهام بالعبرية ) ، وهكذا ينتهي الصراع . 

* رغــم أن فــكرة ســيد نــصير حــول تخــلي األديــان الــثالثــة عــن خــواصــها تــبدو خــيالــية ، لــكنها وجــدت 

طـريـقها الـى الـبيت األبـيض بـالـفعل ، فـفي سـنة 2001 قـام الـصحفي عـن جـريـدة الشـرق األوسـط 

محـمد الـشافـعي بـأجـراء لـقاء هـاتـفي مـع سـيد نـصير ، و قـال ( سـيد ) فـيه بـأن ( مـلف املشـروع قـد 

وصــــل الــــى يــــد الــــسيدة األولــــى _ هــــيالري كــــيلنتون _ قــــبيل مــــغادرتــــها الــــبيت األبــــيض ) ، أي بــــعد 

انتهاء والية زوجها بيل كلينتون سنة 2001 . 

وأضـاف سـيد : وصـلتني مـالحـظة مـن ديـك تـشيني نـائـب الـرئـيس _ نـائـب بـوش اإلبـن فـي وقـتها _ 

مكتوب فيها : ( قرأت رسالتك بنفسي ) . 

بـــغض الـــنظر عـــن صـــحة كـــالم ســـيد نـــصير ، وهـــل وصـــلت دراســـته حـــقاً الـــى الـــبيت األبـــيض ؟ 2.

وهــل اقــتنع أصــحاب الــقرار بــها ؟ وهــل كــان هــو أول مــن تــنبه لهــذه الــفكرة أم ســبقه آخــرون ؟ 

يــبقى املــؤكــد أن الــعمل عــلى هــذا املــوضــوع بــدأ بــالــفعل فــي ســنة 2000 وفــق تســلسل زمــني 

أعرض أبرز محطاته :  

* عـام 2000 شهـد الـبدايـات الـعملية لـتطبيق هـذه (الـنظريـة) مـن زاويـة ذكـية لـلغايـة ، أقـل مـا يـمكن 

وصـــفه بـــها ( اســـتنساخ ملـــشينا _ الـــشيعة _ الـــى كـــربـــالء فـــي زيـــارة األربـــعني ) حـــيث بـــدأ ( ولـــيام 

يــوري ) مــديــر مشــروع الــتفاوض الــعاملــي مــع زمــالئــه فــي جــامــعة هــارفــارد بــدراســة مشــروع ( الــحج 

على خطى النبي إبراهيم ) ، من مكان والدته الى مكان وفاته ( من الرحم الى القبر ) . 

* بـعض الـروايـات تـذكـر أن والدة نـبي اهلل إبـراهـيم كـانـت فـي حـران ( ضـمن مـحافـظة أورفـة الـتركـية 

حـالـياً ) ووفـاتـه داخـل غـارة فـي مـديـنة الخـليل بفلسـطني ، لـذا فـقد تـم رسـم هـذا املـسار لـلحج مـشياً 



عـــبر مـــسافـــة الـــى 1000 كـــم تـــقريـــباً ، ســـميت ( مـــسار إڤـــراهـــام ) ، وتـــم تـــسويـــق هـــذا الـــحج بـــعدة  

شـعارات أطـلقتها مجـموعـة هـارفـارد مـنها ( الـتعرف عـلى الـناس ، الـتواصـل بـني الـثقافـات ، املـشي 

ملــسافــات طــويــلة فــي الشــرق عــلى خــطى إبــراهــيم وعــائــلته ، الــتفاوض مــن أجــل الســالم ، مــساحــة 

للقصص اإلبداعية ، الحج من " ال " الى " نعم " ) وغيرها من الكلمات . 

* فــي نــفس الــعام 2000 انتشــرت فــرق بــحثية عــلى املــسار املحــدد لــتدرس عــينات مــن ردود أفــعال 

الــــسكان  ، وتــــكتشف مــــدى تــــقديــــس الجــــميع لــــلنبي إبــــراهــــيم ، لــــتؤكــــد الــــنتائــــج مــــرة أخــــرى صــــحة 

الـدخـول مـن هـذه الـزاويـة ، و لـم تـغفل دراسـة هـارفـارد أن أغـلب الـروايـات الـتاريـخية تـشير الـى والدة 

الــنبي إبــراهــيم فــي مــديــنة ( أور ) فــي الــعراق ، وأنــه ربــما قــصد مــديــنة حــران فــي أورفــة هــربــاً مــن 

البطش ، وعليه فإن إضافة العراق الى املسار أمر البد منه. 

* عــــام 2005 تــــأسســــت مــــنظمة جــــديــــدة تــــابــــعة لــــهيئة األمــــم املتحــــدة بــــمبادرة مشــــتركــــة مــــن تــــركــــيا 

وأسـبانـيا ، و حـملت إسـم تـحالـف الـحضارات ( AOC ) ومـقرهـا الـحالـي نـيويـورك ، ويـمثلها حـالـياً 

نـاصـر عـبد الـعزيـز نـاصـر الـقطري ، وهـدفـها تـشجيع الـتسامـح بـني املـجتمعات و (األديـان) والـعمل 

املشترك تحت شعار #OneHumanity أي ( إنسانية واحدة ) . 

وقـدم الـتحالـف بـرنـامـج زمـالـة لـلقادة الـناشـئني فـي أمـريـكا الـشمالـية وأوربـا والشـرق األوسـط وشـمال 

أفـريـقيا ، الـذيـن يشـتركـون _ بحسـب الـبرنـامـج _ فـي عـمل سـلمي بـني الـثقافـات واألديـان ، والـالفـت 

للنظر عند البحث في قائمة املشاركني وجود ( مشروع مسار إڤراهام ). 

* عــــام 2006 انــــطلقت مجــــموعــــة تجــــريــــبية مــــن 25 شــــخص مــــن أكــــاديــــميني وكــــتّاب ومــــتخصصي 

رحـــالت وقـــادة مـــجتمع مـــدنـــي مـــن الشـــرق األوســـط ، وبـــدأت رحـــلتها بـــمقاطـــع محـــددة مـــن الـــطريـــق 

مابني أورفة و الخليل .  



* فـــي نـــفس الـــعام 2006 عـــقدت الـــجولـــة الـــدراســـية األولـــى ملـــبادرة ( مـــسار إڤـــراهـــام ) فـــي جـــامـــعة 

هـارفـارد ( ويـبدو أنـها كـانـت لـتقييم نـتائـج التجـربـة املـيدانـية ) وقـرروا أن خـط املـسار مـن أورفـة الـى 

الخـــليل مـــاهـــو إال الـــبدايـــة ، وأن املـــسار ســـيمتد الـــى جـــميع املـــناطـــق الـــتي مـــشى فـــيها إبـــراهـــيم _ 

حسب قولهم _ ومنها العراق ومصر والسعودية . 

* عــام 2008 بــدأت مجــموعــة مــكونــة مــن 100 شــخص بــالــحج الــفعلي خــالل هــذه املــسافــة مــابــني 

أورفــة والخــليل ، وتــكلموا عــن االســتقبال الــحار الــذي تــلقوه مــن عــامــة الــناس ، وكــيف كــان األهــالــي 

يطبخون لهم الطعام مجاناً ، حباً منهم للنبي إبراهيم ، وبدون معرفة أبعاد هذا الحج . 

* عـام 2013 وفـي فـترة تـولـي "هـيالري كـلينتون" لـوزارة الـخارجـية األمـريـكية تـم اسـتحداث مـكتب 

خـــــاص فـــــي الـــــوزارة يـــــعنى بـــــموضـــــوع ( الـــــدبـــــلومـــــاســـــية الـــــروحـــــية ) ويتخـــــذ مـــــن مـــــوضـــــوع الـــــوحـــــدة 

اإلبراهيمية مادة أساسية لعمله . 

* عـــام 2017 زار الـــرئـــيس األمـــريـــكي دونـــالـــد تـــرامـــب الـــسعوديـــة ، بـــرفـــقة صهـــره وكـــبير مســـتشاريـــه 

جــاريــد كــوشــنر ، وبــدأت جــهود دبــلومــاســية لــعقد اتــفاق ســالم مــع الــدول الــعربــية أطــلق عــليه كــوشــنر 

( إتـــفاق الســـالم اإلبـــراهـــيمي ) أو اتـــفاقـــية إبـــراهـــيم للســـالم ، وكـــانـــت محـــطة الـــبدايـــة هـــي اإلمـــارات 

العربية . 

* فــي نــفس عــام 2017 حــاولــت وكــالــة األونــروا الــتابــعة لــألمــم املتحــدة واملــعنية بــمساعــدة الــالجــئني 

الفلســطينيني ، إدخــال تــعديــل عــلى املــناهــج الــدراســية لــألطــفال الفلســطينيني ، يــقضي بــتبديــل إســم 

مـــديـــنة الـــقدس مـــن ( عـــاصـــمة فلســـطني ) الـــى ( املـــديـــنة اإلبـــراهـــيمية ) ، لـــكن املـــحاولـــة لـــم جـــوبهـــت 

بالرفض . 

* عـام 2020 تـم تـوقـيع اتـفاق السـالم اإلبـراهـيمي بـني اإلمـارات والـكيان الـصهيونـي ( إسـرائـيل ) ، 

وقــــال كــــوشــــنر فــــي مــــؤتــــمر الــــكترونــــي عــــام 2021 : ( أن االتــــفاق بــــني اإلمــــارات الــــعربــــية املتحــــدة 



وإسـرائـيل عـلى إقـامـة عـالقـات، والـذي أطـلق عـليه اتـفاق «أبـراهـام» أو «إبـراهـيم»، جـاء نـتيجة عـام 

ونصف عام من الجهود الدبلوماسية املكثفة ) . 

والـخالصـة : أن جــميع املــبادرات الــتي ذكــرنــاهــا مــن ( الــدولــة اإلبــراهــيمية ) الــى ( الــدبــلومــاســية 

الــروحــية ) الــى  ( مــسار إڤــراهــام ) مــاهــي إال مــحاوالت لــتذويــب الــرفــض الــعربــي إلســرائــيل الــذي 

يــرتــكز بــدرجــة كــبيرة عــلى املــوقــف الــقرآنــي الــصريــح أن الــيهود ( أشــد الــناس عــداوة ) مــما يــجعل 

الدين حجرة عثرة أمام القبول بإسرائيل . 

 و قـــد يـــبدو لـــلقارئ الـــكريـــم أن فـــكرة دمـــج األديـــان الـــثالثـــة فـــكرة جـــنونـــية ، ولـــكن مـــع مـــالحـــظة 3.

األســالــيب الــتسويــقية فــي أوســاط الشــباب ، والــشعارات الــتي تــمت تــغذيــتها فــي عــقولــهم مــنذ 

سـنوات وهـي جـميلة فـي وقـعها ومـا يـفهمه الـسامـع مـنها ، مـثل ( إعـتنق االنـسانـية ثـم اعـتنق مـا 

شـــئت مـــن األديـــان ) مـــع مـــالحـــظة ذلـــك ، سيجـــد الـــباحـــث أن فـــكرة الـــديـــن املـــوحـــد مـــهما كـــانـــت 

خاوية املضمون ستجد عدداً من املؤيدين املنساقني وراء الشعارات . 

فبحســـب تـــقديـــرات ســـنة 2005 ، بـــلغ عـــدد املـــؤمـــنني بـــأألديـــان الـــسماويـــة الـــثالثـــة ، 3.6 مـــليار بـــما 

يـــــشكل نســـــبة  %54 مـــــن البشـــــريـــــة ، ومـــــع هـــــذه النســـــبة ســـــيكون مـــــن السهـــــل إقـــــناع األشـــــخاص 

البســطاء أن الحــروب كــلها ســتنتهي إذا انتهــت خــالفــات هــذه األديــان وتــحقق الــديــن املــوحــد ، وعــن 

هـــذا يـــقول أســـتاذ عـــلم الـــفلسفة األنـــگليزي جـــون هـــيك : ( إذا كـــان كـــل ديـــن مـــن هـــذه الـــثالثـــة يـــرى 

نفسه الحق املطلق ، أال يعني هذا تحول العالم الى جحيم ال يطاق؟) 

* و يــــقول الــــصحفي اإلســــرائــــيلي مــــوشــــيه جــــلعاد : ( قــــال لــــي ديــــفيد النــــديــــس _ املــــديــــر اإلقــــليمي 

لـتطويـر مـسار إبـراهـيم _ بحـماس بـعد دقـائـق قـليلة مـن لـقائـنا فـي تـل بـئر السـبع : املـشي ملـسافـات 

طـــويـــلة هـــو الـــشيء الـــحقيقي ، أي شـــخص يـــقول إنـــنا _ مـــطورو مـــسار إبـــراهـــيم _ ســـاذجـــون لـــم 

يـــكتشف بـــعد قـــوة املـــشي ملـــسافـــات طـــويـــلة فـــي الشـــرق األوســـط ) ، ومـــا يـــقولـــوه النـــديـــس لـــه واقـــعية 

كـبيرة ، فـنحن الـشيعة أقـدر مـن غـيرنـا عـلى فـهم مـا يـعنيه ، إذ نـرى كـل سـنة كـيف أن املـشي عـلى 



طـريـق األربـعني قـادر عـلى تـغيير الشـباب بحسـب الـتشكيل ( املـوكـب ) الـذي يـنظمون إلـيه ، ويـمكننا 

تــــخيل الــــنتائــــج الــــحتمية إلدخــــال الشــــباب البســــطاء فــــي بــــرامــــج املــــشي ملــــسافــــة 1000 كــــم وســــط 

الـــطبيعة الـــساحـــرة لـــتركـــيا وســـوريـــا واألردن وفلســـطني ، أليـــام طـــويـــلة مـــع شـــباب مـــن الجنســـني مـــن 

مختلف دول العالم ، ووفق برامج معدة سلفاً !! 

( الحـــــظ أيـــــها الـــــقارئ الـــــكريـــــم أنـــــني هـــــنا بـــــينت خـــــطورة املـــــبادرة وفـــــكرة الـــــديـــــن املـــــوحـــــد بـــــالنســـــبة 

للخاضعني للبرنامج ، وإن كنت بعد أسطر سأقلل من قيمتها بالنسبة للوضع العام ).  

والسؤال اآلن : ما عالقة زيارة البابا بالدين اإلبراهيمي أو مسار إڤراهام ؟ 

يــبدو لــلقارئ الــكريــم أن مــا ســأذكــره مــن تــصرفــات بــابــويــة منسجــم تــمامــاً مــع مشــروع الــديــن 1.

اإلبـراهـيمي املـوحـد ، ولـكن الـحقيقة أن فـكرة ( الـتفاهـم بـني األديـان ) الـتي شـاهـدنـا تـجسيدهـا 

بـصورة الـسيد السيسـتانـي والـبابـا فـرنـسيس وهـما يـمسكان بـيدي بـعض ،  مـختلفة تـمامـاً عـن 

فكرة ( دمج األديان ) التي تعني أن يتخلى آية اهلل عن حوزته ، وفرنسيس عن كنيسته . 

فـكرة الـتفاهـم واملـحبة بـني املـوحـديـن هلل أتـباع األديـان الـثالثـة ، فـكرة لـها سـوابـق كـثيرة فـي الـكنيسة 

الكاثوليكية ، ومنها : 

* عــام 1986 جــمع الــبابــا يــوحــنا بــولــس الــثانــي ( ت 2005 ) أكــثر مــن 120 رجــل ديــن مــسيحي 

ومسلم ويهودي ، للصالة املوحدة في مدينة أسيزي في روما . 

* عــام 2001 قــام الــبابــا املــذكــور بــزيــارة مــديــنة دمــشق ، ودخــل املسجــد األمــوي وصــلى أمــام قــبر 

الـــقديـــس يـــوحـــنا املـــعمدان ( الـــنبي يـــحيى لـــدى املســـلمني ) ومـــن هـــناك دعـــا املســـلمني واملـــسيحيني و 

الــــيهود لــــلعمل مــــعاً ، ويــــومــــها أصــــر عــــلى احــــترام عــــادات املســــلمني فــــقام بخــــلع حــــذائــــه قــــبل دخــــول 

املسجـــد ، وقـــام بـــتقبيل الـــقرآن الـــكريـــم ، وأصـــبح بـــذلـــك حـــديـــث الـــساعـــة والـــشخصية املـــحبوبـــة لـــدى 

املسلمني . 



* وكـــانـــت الـــفاتـــيكان فـــي نـــفس هـــذه الـــرحـــلة الـــرســـولـــية _ عـــام 2001 _ قـــدمـــت طـــلباً رســـمياً الـــى 

الـعراق لـلسماح لـلبابـا بـزيـارة الـبلد ، فـاعـتذرت حـكومـة حـزب الـبعث بـذريـعة أن الـحصار االقـتصادي 

أنــهك الــعراق ولــيس بــإمــكانــه تــنظيم الــزيــارة ، وقــد فُــهم جــواب الــحكومــة كــمحاولــة لــلتأثــير عــلى الــبابــا 

الستخدام نفوذه الروحي وجلب التعاطف لحكومة صدام . 

* عـام 2004 وقـبل وفـاتـه بـسنة واحـدة ، أقـام الـبابـا يـوحـنا ( الـحفل الـبابـوي لـلمصالـحة ) واجـتمع 

فيه رجال دين من األديان الثالثة للعشاء سوية . 

* والــبابــا الــحالــي ( فــرنــسيس ) اليــزال مســتمراً عــلى نــفس الــطريــقة ، والــشواهــد كــثيرة وال حــاجــة 

لتعدادها ، وال عالقة لهذه النشاطات بأي دين موحد. 

ال نـــنسى أن مـــدن الـــجنوب فـــيها عـــدد مـــن الـــعوائـــل والـــكنائـــس املـــسيحية ، فـــالـــبابـــا زار جـــنوب 2.

ووســــط وشــــمال الــــعراق لــــيرســــل رســــالــــة أن الــــوجــــود املــــسيحي فــــي الــــعراق مــــا زال حــــياً وعــــلى 

امـــتداد مـــساحـــته ، كـــما أن هـــناك الـــكثير مـــن اآلثـــار الـــتي يـــعتز بـــها املـــسيحيون مـــوجـــودة فـــي 

أرض الـــــعراق ، ومـــــثل هـــــذه الـــــرســـــالـــــة لـــــن تـــــزعـــــج الـــــطائـــــفة الـــــشيعة الـــــتي هـــــي "األغـــــلبية" فـــــي 

الجنوب ، بعد أن قدمت خيرة أبنائها دفاعاً عن املسيحيني . 

إن آيــة اهلل الــذي أمــسك بــيد الــبابــا مــؤمــن بــأن ( الــديــن عــند اهلل اإلســالم ) كــذلــك الــبابــا يــؤمــن 3.

بــأن الــخالص بــاملــسيح ، وكــذلــك الــحاخــامــات الــيهود يــسعون لــيل نــهار لنشــر عــقيدتــهم ، وكــلما 

ســـــعى رجـــــال الـــــديـــــن فـــــي نشـــــر وتـــــوضـــــيح مـــــعتقداهـــــم ، كـــــان ذلـــــك عـــــامـــــل هـــــدم لـــــفكرة الـــــديـــــن 

اإلبراهيمي املوحد . 

إن الــــبابــــا بــــزيــــارتــــه آليــــة اهلل ، وآيــــة اهلل بــــاســــتقبالــــه لــــلبابــــا ، أثــــبتا لــــلعالــــم أن الــــتفاهــــم واملــــحبة 4.

والســــالم بــــني األديــــان يــــمكن تــــحقيقه بــــدون ســــلخ األديــــان الــــثالثــــة وتــــقطيعها ، وقــــد كــــان بــــيان 

مـــكتب آيـــة اهلل فـــي أعـــلى درجـــات الـــدقـــة عـــندمـــا ذكـــر اإليـــمان بـــاهلل كـــعامـــل مـــساعـــد لـــإلنـــسانـــية 



لتخـطي مـحنتها _ ولـيس الـعكس _ و جـاء عـلى ذكـر الـرسـاالت بـصيغة الجـمع فـقال : ( ودار 

الحــديــث خــالل الــلقاء حــول التحــديــات الــكبيرة الــتي تــواجــهها االنــسانــية فــي هــذا الــعصر ودور 

االيــمان بــاهلل تــعالــى وبــرســاالتــه وااللــتزام بــالــقيم األخــالقــية الــسامــية فــي الــتغلب عــليها ) وقــال 

د عــلى أهــمية تــضافــر الــجهود لــتثبيت  مــرة أخــرى مــؤكــداً عــلى فــكرة تــفاهــم األديــان : ( كــما أكّــ

قــيم الــتآلــف والــتعايــش الســلمي والــتضامــن االنــسانــي فــي كــل املــجتمعات، مــبنياً عــلى رعــايــة 

الحقوق واالحترام املتبادل بني أتباع مختلف االديان واالتجاهات الفكرية )  

وأمـا بـيان الـفاتـيكان فـقد تجـده أكـثر تـأكـيداً عـلى ذلـك ، حـيث ورد فـيه : ( شـدد األب األقـدس عـلى 

أهــمية الــتعاون والــصداقــة بــني الــطوائــف الــديــنية حــتى نــتمكن ، مــن خــالل تــنمية االحــترام املــتبادل 

والحوار ، من املساهمة في خير العراق واملنطقة. للبشرية جمعاء ). 

لـو كـان لهـذه الـفكرة _ الـديـن اإلبـراهـيمي _  أن تخـدم إسـرائـيل بـشكل دائـم ، فـكان يـجب أن 5.

نــرى حــائــط املــبكى يــغلق أبــوابــه ، قــبل أن نــرى ســاحــة الــقديــس بــطرس ، ومــرقــد اإلمــام عــلي 

يــتوقــفان عــن اســتقبال الــزوار !  فــمادامــت املــليارات مــن البشــر تــقصد هــذه األمــاكــن املــقدســة 

لـديـها، فـلن تسـتطيع مـبادرة مـسار إبـرهـيم أخـذ 3.6 مـليار إنـسان لغسـل عـقولـهم بـفكرة الـديـن 

املـوحـد ، فـالـواقـع يـقول أنـها مجـرد فـكرة اسـتفادت مـنها إسـرائـيل فـي فـرصـة مـن الـزمـن ، ولـن 

تسـتطيع الـصمود لـوقـت طـويـل ، رغـم خـطورتـها الـتي ذكـرتـها سـابـقاً ، ولهـذا فـقد أشـار آيـة اهلل 

فــي بــيانــه الــى أن املــشكلة األســاس هــي فــي مــطامــع الــدول الــكبرى ومــصالــحها ، بــينما دور 

الــــديــــن ورجــــالــــه نشــــر الســــالم ، ولــــيس الــــعكس ، فــــقال : ( وأشــــار ســــماحــــته الــــى الــــدور الــــذي 

يــنبغي أن تــقوم بــه الــزعــامــات الــديــنية والــروحــية الــكبيرة فــي الحــد مــن هــذه املــآســي، ومــا هــو 

املـــؤمـــل مـــنها مـــن حـــّث األطـــراف املـــعنيّة ـ وال ســـيما فـــي الـــقوى الـــعظمى ـ عـــلى تـــغليب جـــانـــب 

الـــعقل والـــحكمة ونـــبذ لـــغة الحـــرب، وعـــدم الـــتوســـع فـــي رعـــايـــة مـــصالـــحهم الـــذاتـــية عـــلى حـــساب 

حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة ) . 



عــــلى عــــكس راكــــبي األمــــواج واملــــشككني بــــحكمة آيــــة اهلل مــــن املــــحسوبــــني عــــلى طــــائــــفته ، فــــإن 6.

الـبابـا كـان يـعلم أن زيـارتـه للسيسـتانـي سـتتيح لـألخـير الحـديـث عـلى املسـتوى الـعاملـي ، وهـو 

بـالـتأكـيد قـرأ ودرس بـيانـات هـذا الـرجـل قـبل أن يـدخـل ذلـك الـزقـاق ، ومـع ذلـك فـقد جـاء وجـلس 

وشــكر الــشيعة _ وهــي طــائــفة _ بــشكل صــريــح ، وأمــا آيــة اهلل فــقد تــكلم بــما تــوقــعه الــبابــا ، 

وقــال : ( وتحــدث ســماحــة الــسيد عــما يــعانــيه الــكثيرون فــي مــختلف الــبلدان مــن الــظلم والقهــر 

والــفقر واالضــطهاد الــديــني والــفكري وكــبت الحــريــات االســاســية وغــياب الــعدالــة االجــتماعــية، 

وخــــصوص مــــا يــــعانــــي مــــنه الــــعديــــد مــــن شــــعوب مــــنطقتنا مــــن حــــروب وأعــــمال عــــنف وحــــصار 

اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، وال سيما الشعب الفلسطيني في األراضي املحتلة )  

هــذا وقــد وصــلت رســالــة شــكر مــن رئــيس الســلطة الفلســطينية محــمود عــباس الــى ســماحــة آيــة اهلل 

الـــعظمى الـــسيد السيســـتانـــي ، فـــي الـــيوم الـــتالـــي لـــلزيـــارة ، وقـــد نشـــرهـــا مـــكتب ســـماحـــته فـــي هـــذه 

الـــليلة الـــتي أنـــهيت فـــيها كـــتابـــة املـــلف بـــعد ســـتة أيـــام مـــن الـــزيـــارة ، ســـائـــلني اهلل تـــعالـــى أن يـــحفظ 

سماحته حتى ظهور املولى صاحب الزمان أرواحنا فداه . 

الكاتب إيليا إمامي 
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