
 

 
  

 غير الحكومية إلى الكرسي الرسولي حول زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق  المنظماترسالة مفتوحة من 

 

 سعادة الكاردينال بيترو بارولين 

 باالزو ابوستوليكو فاتيكانو 

 وزير دولة الكرسي الرسولي 

00120 Via del Pellegrino 

 سيتا ديل فاتيكانو 

  ٢٠٢١آذار  ٤

                      

 نيافتكم،

نسيس إلى  بصفتنا أعضاء في المجتمع المدني العراقي والمنظمات غير الحكومية الدولية ، نرحب بالزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا فر

الحاسمة من تاريخ البالد ، تمثل الزيارة فرصة مهمة لتعزيز السالم والتسامح من خالل الجمع بين . وفي هذه اللحظة  2021العراق في آذار / مارس  

 المجتمعات العرقية والدينية والعمل الجماعي الملهم لمنع المزيد من الفظائع التي تسبب الكثير من المعاناة ألجياٍل عدة. 

لعرقية والدينية في المنطقة في ظروف سلمية إلى حد كبير ، ولكن في اآلونة األخيرة  على مدى قرون عديدة ، تم نسج النسيج الثري للمجتمعات ا

اعية واجهت مجموعات األقليات مستويات متزايدة من االضطهاد والهجمات العنيفة على أساس المعتقدات الدينية. لقد أجبرت عمليات اإلبادة الجم

 مما أدى إلى تفكك الروابط التي تربط الناس معًا في مهد الحضارة هذا.  المستمرة المجتمعات على الفرار من أوطان أجدادهم ، 

ير أدى سوء إستخدام الشريعة اإلسالمية إلى التهميش المؤسسي لألقليات غير المسلمة في العراق ، وتفاقم هذا بسبب محاوالت صدام حسين لتغي 

إلى زعزعة استقرار العالقات بين الطوائف واألديان بشدة ، مما    2003المتحدة عام    ديمغرافية الدولة العراقية. كما أدى التدخل الذي قادته الواليات

ألف فقط   300أدى إلى انهيار الدولة ، ونشوب الحرب الطائفية ، وانتشار األيديولوجيات المتطرفة والجماعات المسلحة. انخفض عدد المسيحيين إلى  

مثل    ، األخرى  األقليات  واجهت  كما  هذا.  يومنا  السنوات  في  في  تهديدات وجودية  والشبك  والكاكائيين  والتركمان  المندائيين  والصابئة  األيزيديين 

 األخيرة. 

  ، استغلت جماعات داعش اإلرهابية ، المعروفة أيًضا باسم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )داعش( ، انعدام الحريات الدينية إلطالق   2014منذ أغسطس  

الذين  األقليات العرقية والدينية في العراق. سعى العنف المستهدَف إلى محو وجود األقليات الدينية في العراق تماًما ، وخاصة األيزيديين ،    حملة إبادة جماعية ضد 

كنائس والمعابد  استنكرهم تنظيم الدولة اإلسالمية باعتبارهم عبدة للشيطان. أعدمت داعش من رفضوا تغيير دينهم ، ودمرت عددًا ال يحصى من األضرحة وال 

 والمواقع الثقافية األخرى. 

رى خطاب كراهية ضد  ال يزال التهديد بارتكاب فظائع مستقبلية من قبل داعش واضًحا وقائًما على الرغم من الهزيمة اإلقليمية للجماعة اإلرهابية. ما زلنا ن 

التعصب متجذًرا بعمق بسبب نقص التعليم بشأن األديان األخرى وحقوق اإلنسان. كما  األقليات يصدره رجال دين متطرفون في جميع أنحاء العراق ، وال يزال  

تحتية إلى جانب التهديد  رافق التغيرات الديموغرافية األخيرة في سهل نينوى زيادة في وجود الميليشيات في المنطقة. إن عدم كفاية الخدمات األساسية والبنية ال 

 في حالة من اليأس واالحباط. المستمر يترك المجتمعات  األمني  

ن المجتمعات المسيحية  نرحب بالجهود التي بُذلت بالفعل لحماية الحرية الدينية في العراق ، مثل بيان األديان بشأن ضحايا داعش الذي أقره القادة الدينيون م 

ساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش )يونيتاد( ومكتب األمم المتحدة  والسنية والشيعية واأليزيدية ، وبدعم من فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز الم 

 هديد بالعنف المتكرر. لمنع اإلبادة الجماعية. ومع ذلك ، بدون العدالة والمساءلة عن الفظائع الماضية ، ستستمر المجتمعات الدينية في مواجهة االضطهاد والت 

فرصة مثالية لتعزيز التعاون ووحدة الهدف بين حكومة العراق ، وحكومة إقليم كوردستان ، والقادة الدينيين ، والمجتمع  تعد زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق  

 : الدولي األوسع من أجل تلبية احتياجات المجتمعات المتضررة بشكل شامل. نوصي بأن يتخذ أصحاب المصلحة والمعنيين الخطوات التالية 

 ين من اإلبادة الجماعية التي ارتكبها داعش واعتماد تشريعات تحقق العدالة للضحايا. تقديم تعويضات للناج  (1

الديموغرافية في  (2 الفظائع والتغيرات  التاريخية من  العرقية والدينية في أوطانهم  المجتمعات  أمنية وسياسية من شأنها حماية    وضع ترتيبات 

سنجار وتلعفر وسهل نينوى ، يجب توفير الخدمات األساسية وفرص كسب العيش    المستقبل. باإلضافة إلى إعادة إعمار المناطق المدمرة في

 لتشجيع المجتمعات على العودة إلى منازلهم.

 تقديم دعم العالج النفسي واالجتماعي للناجين ، وخاصة النساء واألطفال ، للمساعدة في إعادة االندماج في المجتمع.   (3



 . 2016لسنة   3من قانون البطاقة الوطنية الموحدة رقم  26قليات الدينية ، مثل المادة تغيير القوانين التي تمس دين وكرامة األ (4

ليم حول  تعزيز التعليم الديني في جميع أنحاء العراق من خالل األحداث واألنشطة الثقافية التي تُطلع السكان على مجتمعات األقليات ؛ دمج التع (5

 قية لمكافحة المعلومات المضللة.األقليات الدينية في المناهج الدراسية العرا

 أن تسهل األمم المتحدة عقد مؤتمر متابعة لتوسيع نطاق المصادقة على بيان األديان من قبل الطوائف واألديان األخرى.  (6
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