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والتي تمت في الفترة من  ،كانت زيارة البابا فرنسيس زعيم الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق

لزعيم كاثولييك إلى العراق، وأول زيارة للبابا  ، أول زيارة  م2021آذار / مارس  7إلى  6

 فرنسيس خالل جائحة كورونا.

الوضع الحالي للمسيحيين في العراق. في  معرفةلتحليل هذا الحدث نحتاج أواًل إلى  

٪ 4)حوالي  1.262.000، كان عدد المسيحيين العراقيين م1987التعداد السكاني األخير عام 

في مدن البصرة  رئيس   ان المسيحيون في العراق بشكل  من سكان العراق(. عاش السك

والناصرية وبغداد وبعقوبة والعمارة وكركوك والسليمانية وشقالوة وأربيل والموصل 

 ودهوك وقراقوش.

لكن  ،قبل االحتالل سون عبادتهم بسالم  كان المسيحيون يعيشون حياتهم ويمار 

حيث كان  م،2003كثيراً مع غزو الواليات المتحدة وحلفائها للعراق عام  الظروف تغيرت

 لدواع  أمنية وخوفاً من تعر   ؛ي األمن في العراقللمسيحين نصيبهم من ترد  
ض ونظراً

بغداد مدينة الكنائس الواحدة تلو األخرى في تلك فقد أغلقت  ،الكنائس لهجمات انتحارية

 وغيرها من المدن. 

 بحق   جديدة   عنف   بدأت موجة   ،ش وسيطرته على محافظة نينوىمع بروز داعو

مناطق سكناهم. مما دفعهم في غالب األمر لترك منازلهم والهجرة من  ؛المسحيين

. د االخرىالبلمقارنة بأجزاء  ،زء الشمالي من العراقالج على فيأحداث نسبة هذه األوكانت 

حالياً  ي من المسيحيين في العراقالمتبق  عدد حداث لدرجة وصل فيها وازدادت هذه األ

 ة.حصائيات غير رسمي  إوفق  ،فقطنسمة  ألف 300-200 ما بين

 

 :ف الفاتيكان من التخطيط لزيارة البابا للعراقاهدأ

 لى العراق:إسفر البابا من  دة  متعد   اً هدافأللفاتيكان  ن  إفي هكذا ظروف ف

 لى لعراق.إالعودة  فيتشجيع المسيحيين العراقيين المهاجرين  .1

رت خاصًة تلك التي دم   ،رةدعم إعادة بناء الكنائس والمؤسسات المسيحية المدم   .2

 ثناء هجمات داعش والقاعدة.أ
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 دعم المسيحيين المتواجدين في العراق. .3

رة الخاصة بناء المنازل واألماكن المدم   إلعادةطلب دعم المؤسسات الشعبية  .4

 العشرين عام  الماضية.بالمسيحيين خالل اضطرابات 

 للمسيحيين العراقيين. أفضلة واجتماعية المطالبة بمكانة سياسي   .5

ن التي تتعارض مع حقوق المسيحيين. )على سبيل النظر بالقواني ةعادإطلب  .6

 ،مسلماً  اً عام (18)الطفل تحت  د  من قانون الجنسية والذي يع (26)المثال المادة 

 والديه قد اعتنق اإلسالم(. أحدكان  إذا

منية للمناطق التي يسكنها من دعم الحكومة من الناحية األ طلب المزيد .7

 .المسيحيين

 

 :اللقاء مع آية هللا العظمى السيد السيستاني

لى العراق هو لقائه بسماحة آية هللا العظمى السيد إفي سفر البابا  المهمةالجوانب  أحد

ذاته  في حد   د  الفريد من نوعه والذي يع شرف. هذا اللقاءفي مدينة النجف األ السيستاني

خاصًة اإلسالم الشيعي  ،اإلسالمية والمسيحية ل  في تاريخ عالقات الديانتينتحو   نقطة  

ِضع بدقة  والمسيحية الكاثوليكية لى أهداف البابا وسماحة آية إسنشير هنا و. وذكاء   ، قد و 

 اللقاء. هللا العظمى السيد السيستاني من هذا

 

 من لقائه بآية هللا العظمى السيد السيستاني:نسيس فر هداف البابا أ

، لدورها آية هللا العظمى السيد السيستاني لتقدير من المرجعية الشيعية خاصًة ا .1

 المسيحيين في العراق. خاصًة  ،اء في دعم األقلياتالبن  

وخلق مناخ للتعايش  ،السيستانيالسيد طلب المزيد من دعم آية هللا العظمى  .2

 .في العراق مستقباًل السلمي بين أتباع الديانات المختلفة 

الذي كانت له عالقات  ،يلى جانب اإلسالم السن  إاالعتراف عملياً باإلسالم الشيعي  .3

 سنين.ال مع الفاتيكان على مر  وتبادل  آراء  كثيرة  
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 إيرانلى جانب مكانة إ االعتراف عملياً بمكانة النجف في حوار األديان مع الشيعة، .4

 منذ عقود.

 التيارات التكفيرية. دعم آراء آية هللا العظمى السيد السيستاني فيما يخص   .5

 

 نسيس:د السيستاني من لقائه بالبابا فر هداف آية هللا العظمى السيأ

د السيستاني في قبول طلب تلخيص أهداف سماحة آية هللا العظمى السي   اً يمكن أيض

 على النحو التالي:نسيس فر لقاء البابا 

ها تتعارض مع عقالني بقراءة شيعية في مواجهة قيادة دينيةعرض اإلسالم ال .1

خالق المحمدية والسيرة قد استعرضت المرجعية الشيعية األفي المعتقدات. ف

نسيس من قبل آية هللا العظمى السيد علوية خالل استقبال البابا فر ال

تصرفت فيه التيارات المتشددة العنيفة قت  ويأتي ذلك في و ،السيستاني في بيته

 .تباع األديان والمذاهب األخرىأبأسوأ وأبشع الطرق مع 

تباع األديان المختلفة ألتعايش السلمي بين االستعداد الحقيقي لدعم اعن الن عاإل .2

 في العراق.

 عمال العنف التي حدثت باسم الدين في العراق.أعالن التعاطف مع ضحايا إ .3

عمال التي تقوم بها التيارات التكفيرية وذلك عن طريق استقبال زعيم استنكار األ .4

 الكاثوليك في منزله.

 اإلعالن عن دعم المسيحيين العراقيين في حقوقهم المدنية. .5

التي توليها للمسائل المهمة في  التذكير بدور الدين والقيادة الدينية واألهمية .6

خاصًة  ،ات البشريةهل معاناة المجتمعأال تتجا القيادات الدينية يجب وأن   ،العالم

بسبب  ؛في الشرق األوسط عميق   وجرح   موضوع   أهم   د  التي تع ،قضية فلسطين

لمين سر ماليين المحيث تضر   ،السياسات المتبعة من قبل الكيان الصهيوني

وفقدوا منازلهم وما يمتلكون بسبب تلك  ،يةوالمسيحيين في العقود الماض

 السياسات.
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 نقاط:

هو نتيجة حوار مع آية هللا العظمى السيد السيستاني لقاء البابا  دون شك  أن  من  .1

من ثالثة عقود بين الجمهورية اإلسالمية والفاتيكان بصفته  أكثرة األديان لمد  

. هذا الحوار في العقود القليلة الماضية كان له يةكاثوليككنيسة المركز زعامة ال

العالمية.  حول مختلف القضايا -ع خاصة مذهب التشي   - في تبيين آراء اإلسالم تأثير  

 أفضل لدور الفاتيكان لفهم  وقاد ذلك  ،بما في ذلك القضايا السياسية والدينية

 اإلقليمية.ع في العالقات والقضايا التشي  

هللا العظمى السيد سيكون لهذا اللقاء التأثير في تعزيز المكانة الروحية آلية  .2

 ،فحسب بل لدى األقليات األخرى ،مسلمين والشيعةليس لدى ال السيستاني

 . مما في السابق أكثر ،خاصًة المسيحيين في العراق

دعم آية هللا العظمى السيد  وجدوا ان   المسيحيين العراقيين مر ان  حقيقة األ .3

 تأثيراً من دعم زعمائهم الروحيين. أكثرالسيستاني 

العراق  هي الدفاع عن كل  السياسة العامة آلية العظمى السيد السيستاني  .4

لطبيعية حقوق االه ال يتردد في دعم ن  إلذا ف ؛ريخيةالعراق التا وقبوله حقائق

لمن يريد تقسيم العراق  فقط ليات المختلفة وهذا ما يسبب القلقللطوائف واألق

 .تهئوتجز 

ولو  ،جداً  مهم   ذهاب البابا للقاء آية هللا العظمى السيد السيستاني في بيته أمر   ن  إ .5

مما هو عليه  قل  أمر همية األأآخر في النجف ألصبحت  كان هذا اللقاء في مكان  

 .ناآل

ية لقراءة السن  ص بايلخ  اإلسالم ال  ن  أأوضح البابا من خالل هذا اللقاء التاريخي  .6

 .لإلسالمالسنية والشيعية  القراءتينمع  ه يتفاعلوان   ،لإلسالم

و على سلوك أ ،للبابا على نظرة الغرب تجاه االسالم ملحوظ   ع تأثير  ال يمكن توق   .7

براز إومن خالل  -البابا يستطيع  ن  ألكن ال ريب  ،الزعماء الغربيين تجاه المسلمين

تجاه اإلسالم  -ة الكاثوليكيين خاص   -تغيير وجهة نظر الرأي العام المسيحي  -آرائه 

 والمسلمين.

و تغيير المباني الكالمية لكل  أفي تصحيح  وهريلهذا اللقاء التأثير الجسيكون هل  .8

البحوث والنقاشات  حيث أن   ،اإلجابة هي النفيمن المسلمين والمسيحيين؟ 
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 ،الكالمية قد تمت خالل قرون من الزمن بين المتكلمين والمتألهين من الطرفين

 و تغييرها.أمسائل طرح هكذا  في هذا اللقاء ه من غير الممكنان   وال شك  

لكن  ،هم وعقائدهمئرون مبادمن المسيحيين والمسلمين ال يغي   كل   ن  ابالتأكيد  .9

نسانية في تخيف التوترات السياسية وتخفيف المعاناة اإل هكذا لقاءات لها تأثير  

 ما. لى حد  إرسال رسائل أخالقية لها تأثير إوالتعاطف مع الضحايا وعوائلهم و

 

 مركز الدراسات السياسية والدولية()

 إيرانسابق لجمهورية دي، باحث في العالقات الدولية وسفير مصطفى بروجر 

 الفاتيكان. لدىاإلسالمية 

 

 


