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البابا فرنسيس اول بابا يف تاريخ الكنيسة الكاثوليكية يزور العراق. زيارة حملت رسالة سالم ورجاء وامل، وعاش يف خاللها 
العراقيون فرحا كبريا واستثنائيا مل يعهدوه منذ سنوات وعقود. زيارة كانت حافلة باملحطات والرسائل، من رسالة الدعم املعنوي 

والروحي للمسيحيني او من تبقى منهم يف العراق، ورسالة شكر للمرجع الشيعي االول اية الله عيل السيستاين

زيارة البابا التاريخّية إلى العراق
رسالة دعم للمسيحيني وتوسيع الحوار مع املسلمني

متجاهال  العراق  اىل  املجيء  عىل  البابا  ارّص 
منها  سواء  واملحاذير،  املخاطر  ومتجاوزا 
الصحية مع استمرار جائحة كورونا، او االمنية 
والهجامت  االمنية  التوترات  استمرار  مع 
كان  واذا  االمريكية.  القواعد  عىل  الصاروخية 
اىل  دخل  الثاين  بولس  يوحنا  القديس  البابا 
املنطقة من باب املرشق العريب )لبنان ـ سوريا 
ـ فلسطني ـ االردن(، فان البابا فرنسيس دخل 
من  العراق جزءا  الذي صار  الخليج  باب  من 
االوىل  زيارته  ارضه.  الدائر عىل  والرصاع  امنه 
االعالن  جرى  منها  التي  االمارات  اىل  كانت 
عن وثيقة اخوة انسانية، اسالمية ـ مسيحية، 
االزهر  وشيخ  فرنسيس  البابا  من  عصفت اضطرابات مبسيحيي العراق عىل مدى قرون.موقعة 

لقاء البابا مع السيستاين مهم يف رمزيته ومغزاه الديني واالنساين. تجاهل البابا املخاطر االمنية والصحية وارادها زيارة مكملة لزيارة االمارات.

يتقلص عدد املسيحيني
 في العراق، فيما يحلم 

الباقون منهم في البالد 
باملغادرة

بـ"الءاته  السيستاين  متسك  ظل  يف  السياسية، 
البيان  الالءات، املستوحاة من  السبع". وهذه 
اللقاء،  عقب  السيستاين  مكتب  عن  الصادر 
ال  للظلم،  ال  للعنف،  ال  للحصار،  ال  هي: 
لغياب  ال  الدينية،  الحريات  لكبت  ال  للفقر، 
اللقاء  هذا  للتطبيع.  وال  االجتامعية،  العدالة 
اية  يشكر  حتى  البابا  لقداسة  فرصة  كان 
الطائفة  مع  صوته،  رفع  النه  السيستاين  الله 

الشيعية، بازاء العنف والصعوبات الكبرية التي 
الضعفاء  عن  دفاعا  االخرية  السنوات  شهدتها 
البرشية  الحياة  قدسية  مؤكدا  واملضطهدين، 

واهمية وحدة الشعب العراقي.
يف  االساس  الدور  له  كان  السيستاين  الله  اية 
العراقية،  املدن  عىل  داعش  زحف  وقف 
واحدة تلو اخرى حتى بلغ مشارف العاصمة 
بغداد، وذلك من خالل الفتوى الرشعية التي 
الذي  الكفايئ،  الجهاد  اىل  ودعوته  اصدرها 
وتأسس  العراقية،  الجامهري  هبت  اثره  عىل 
الكثريون من املسيحيني  الشعبي. عاد  الحشد 
ممتلكاتهم،  واستعادوا  منازلهم  اىل  وغريهم 
التي  ومعابدهم  كنائسهم  بناء  باعادة  وقاموا 
بعد  الظروف  وتهيأت  وتدمريها،  تفجريها  تم 
ذلك لطرح فكرة قيام بابا الفاتيكان بزيارة اىل 
واعطاء  املسيحيني،  مواساة  اجل  من  العراق 
املخاطر  تحّملوا  الذين  اىل  املعنوي  الدعم 
التضحيات. من هنا،  باالرض وقدموا  وتشبثوا 
كان من البديهي والواجب عىل البابا فرنسيس 
الرعوية  زيارته  برنامج  رأس  عىل  يجعل  ان 
االعىل  املرجع  مع  اللقاء  للعراق  التاريخية 
احد  يف  املتواضع  منزله  يف  الشيعية  للطائفة 

االزقة الضيقة يف مدينة النجف االرشف.
الحرب  زيارة  ان  تعترب  شيعية  لبنانية  اوساط 
العراق مل تكتسب  اىل  البابا فرنسيس  االعظم 
زيارة  كاول  تأيت  لكونها  فقط  تاريخية  اهمية 
البابوية،  تاريخ  يف  العراق  اىل  اعظم  لحرب 
النجف   مدينة  زيارة  عرب  اللقاء  لرمزية  بل 
االعىل  الديني  املرجع  مع  واللقاء  االرشف، 
العظمى  الله  اية  الشيعية  االسالمية  للطائفة 
من  االول  لقاء هو  السيستاين، يف  السيد عيل 
كاثوليكية  دينيتني  مرجعيتني  اعىل  بني  نوعه 
وشيعية عىل االطالق. وتؤكد مرجعيات دينية 
وسياسية يف لبنان عىل ان الزيارة ستكون بداية 
وكون  وفاعل،  بّناء  مسيحي   - اسالمي  حوار 
يأيت بعد ثالث سنوات  التاريخي  النجف  لقاء 
من تحرير العراق من داعش كحالة او كدولة 
العراق وعاثت خرابا ودمارا، ويف  انفلشت يف 
ظل فتوى للسيستاين مبحاربة العراقيني الشيعة  
وتفريقها  هزميتها  اىل  ادى  ما  وهو  لداعش، 
كام  متامسكة.  غري  صغرية  جيوب  اىل  حاليا 
حافظت الحرب عىل داعش عىل ما تبقى من 

يف  الربع  اىل  تناقصه  رغم  مسيحي  وجود 

الدكتور احمد الطيب. 
العراق  اىل  البابا  زيارة  تكون  املعنى،  بهذا 
االخر  والوجه  االمارات  اىل  لزيارته  مكملة 
طبعت  االماراتية  زيارته  كانت  واذا  لها. 
فان  سنية،  كمرجعية  االزهر  شيخ  مع  بلقائه 
الله  اية  مع  بلقائه  طبعت  العراقية  زيارته 
مل  ان  االبرز  الشيعي  املرجع  السيستاين،  عيل 
محطة  اغفال  دون  من  العامل،  يف  االول  يكن 
اربيل  وهي  البابا،  فيها  توقف  مهمة  ثانية 
عاصمة اقليم كردستان. هناك تقدير خاص يف 
االكراد يف حامية  لعبه  الذي  للدور  الفاتيكان 
املسيحيني عندما اجتاح داعش شامل العراق، 
ملئات  ملجأ ومالذ  اىل  اقليم كردستان  وتحّول 

االالف من املسيحيني وااليزيديني.
اذا كان اللقاء بني البابا والسيستاين شكل حدثا 
املسلمني  اىل  بالنسبة  مسبوق  وغري  مفصليا 
املئة  يف   60 الشيعة  يشكل  الذين  العراق  يف 
منهم، فان زيارة البابا اىل العراق تشكل رسالة 
سياسية قوية بالنسبة اىل املسيحيني ووجودهم 

يف العراق.
لكن يبقى ان الهدف االسايس واالسمى لزيارة 
دعم  رسالة  ايصال  هو  العراق،  اىل  البابا 
كثريا  عانوا  الذين  املسيحيني  مع  وتضامن 

وعرفوا كل اشكال القهر واالضطهاد.
االرشف  النجف  يف  التاريخي  اللقاء  يكن  مل 
الرسائل  من  خاليا  والسيستاين  البابا  بني 
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العراق، وحافظت عىل رمزية هذا الوجود 
من  سالت  التي  الكثرية  والدماء  الحرب  رغم 
وشيعة  سّنة  العراق،  يف  واملسلمني  املسيحيني 
لقاء  ينعكس  ان  االوساط  وترجح  وايزيديني. 
والفاتيكان،  ايران  بني  العالقة  عىل  النجف 

وصوال اىل العالقة بني حزب الله وبكريك.
مل تبدأ موجة الهجرة والنزوح سوى مع احتالل 
ثم   ،2003 عام  العراق  املتحدة  الواليات 
استكملت مع تنظيم داعش الذي مل يفرق يف 

وحشيته بني االقليات واملسلمني. 
اليوم  الصعبة  االقتصادية  الظروف  تساهم 
االزمة  ازدادت  املسيحيني.  هجرة  استمرار  يف 
عن  اصال  نتجت  وقد  كورونا،  جائحة  بسبب 
العملة  اسعار  وهبوط  النفط  اسعار  انهيار 
يف  الفساد  وتفيش  الدوالر  مقابل  يف  املحلية 
الدولة. وادى ذلك اىل تأخري او خفض رواتب 
اقليم  ويف  العراق  يف  العام  القطاع  موظفي 
والذي  ذايت،  بحكم  يتمتع  الذي  كردستان 

يعيش فيه عدد كبري من املسيحيني.
يقول املسيحيون انهم امام معضلة: اما العودة 
يف  توطينهم  اعادة  واما  املدمرة،  منازلهم  اىل 

عصفت اضطرابات مبسيحيي العراق عىل مدى قرون، لكن موجة النزوح 
الجامعي مل تبدأ اال بعد الغزو الذي قادته الواليات املتحدة يف العام 
2003، وتسارعت وتريتها يف عهد تنظيم داعش الذي مل تفرق وحشيته 
بني االقليات واملسلمني. وغادر مئات االالف اىل املناطق املجاورة واىل 
لبعض  موطن  وهو  العراق،  شامل  يف  نينوى  سهل  يف  الغربية.  الدول 
الباقني  العامل، يعيش معظم املسيحيني  الكنائس واالديرة يف  اقدم  من 
نازحني يف قرى سقطت بسهولة يف قبضة داعش يف العام 2014، او داخل 
جيوب يف مدن اكرب، مثل املوصل واملنطقة الكردية القريبة. انتهى حكم 
املتشددين الذين اتخذوا املوصل عاصمة لهم عىل ما يقرب من ثلث 
ارايض العراق يف العام 2017، بعد معركة مدمرة مع قوات االمن، لكن ال 

يزال الدمار املادي والخراب االقتصادي ماثال للعيان. 
تواجه السلطات العراقية صعوبات يف اعادة بناء املناطق التي دمرتها 
الحكومة عىل  وتتنافس جامعات مسلحة خارجة عن سيطرة  الحرب، 

االرض واملوارد، مبا يف ذلك يف معاقل املسيحيني.
واخرون خالل  للعراق،  االمرييك  االجتياح  املسيحيني خالل  بعض  غادر 
الحروب الطائفية التي احتل خاللها جهاديون قراهم، وغريهم بسبب 
االزمة املعيشية الحالية. موجة هجرة بعد اخرى، يتقلص عدد املسيحيني 
يف العراق، فيام يحلم الباقون منهم يف البالد، باملغادرة. تعيش عائالت 
مسيحية عراقية كثرية يف كردستان العراق، او يف االردن او اوسرتاليا او 

غريها من الدول، حنينا اىل وطن ترفض يف الوقت ذاته فكرة العودة اليه. 
وعّلق كل هؤالء يف الداخل والخارج اماال عىل البابا فرنسيس حامال اليهم 
كلامت معزية مطمئنة، ولو انهم ال يتعلقون باالوهام، يف ضوء االزمات 

االمنية واالقتصادية املتالحقة والتوترات السياسية التي تعيشها البالد.
تساهم الظروف االقتصادية الصعبة اليوم يف استمرار هجرة املسيحيني. 
وازدادت االزمة بسبب جائحة كوفيد - 19، وقد نتجت اصال من انهيار 
الدوالر وتفيش  املحلية يف مقابل  العملة  النفط وهبوط اسعار  اسعار 

الفساد يف الدولة.
عىل الرغم من غياب احصاءات دقيقة عن عدد املسيحيني يف العراق 
بسبب عدم اجراء تعداد سكاين منذ سنوات، يقول وليم وردة رئيس 
منظمة حمورايب التي تتوىل الدفاع عن االقليات يف العراق ان هناك حاليا 
300 اىل 400 الف مسيحي يف العراق يف مقابل مليون ونصف مليون قبل 
الغزو االمرييك عام 2003 الذي انتهى باطاحة نظام صدام حسني. ويأيت 
ذلك بعدما غادر ما يقرب عن نصف مليون منهم اىل الواليات املتحدة، 
وتوجه اخرون اىل دول اسكندينافية واوسرتاليا. ويف بغداد، تقلص عدد 

املسيحيني من 750 الفا يف 2003، بنسبة 90 يف املئة. 
ويقول االيكونوموس يونان الفريد، الوكيل العام للروم االرثوذوكس يف 
العراق، انه مع انخفاض عدد املصلني اغلقت ما بني 20 اىل 30 يف املئة 

من كنائس العراق.

الوجود املسيحي في العراق

مل يفرق تنظيم داعش يف وحشيته بني االقليات واملسلمني. 

بلد  من  الهجرة  واما  العراق،  يف  اخرى  اماكن 
حاميتهم.  يستطيع  ال  انه  التجارب  اثبتت 
الكنيسة  رئيس  ساكو،  لويس  الكاردينال  وقال 
العام  "يف  العراق:  يف  الكاثوليكية  الكلدانية 
2014، اعتقد املسيحيون ان نزوحهم سيستمر 

بضعة ايام فحسب، لكنه استمر ثالث سنوات. 
وال  امن  ال  وهاجروا،  االمل  كثريون  فقد 
استقرار". االن، بعد زيارة البابا، استعادوا الثقة 
بانفسهم واالمل يف املستقبل، وازدادوا تصميام 

عىل البقاء يف ارضهم ووطنهم.


