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املشاركون في أعمال ورشة العمل اإلقليمية*

عضو جماعة اإلخوان املسلمني، سوريا.:  الدكتور إبراهيم شردوب
أستاذ العلوم السياسية، جامعة اليرموك، األردن.:الدكتور أحمد نوفل

عضو النادي األرثوذكسي، األردن.:املهندس أسامة عمارين
صحفي وكاتب سياسي، األردن.:األستاذ أسعد العزوني

رئيس حركة آشور الوطنية، لبنان.:األستاذ أشور كيواركيس
املمثل املقيم ملؤسسة كونراد أديناور، مكتب األردن. :الدكتور أومتار أورينغ 
مستشارة قانونية، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. :األستاذة آمال حدادين

عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الكتائب اللبنانية. :النائب إيلي ماروني
نائب مدير املركز العراقي للدراسات االستراتيجية.:الدكتور باسل حسني
عضوة مجلس النواب العراقي.:النائبة باسمة بطرس
عضوة جمعية األلفية، األردن.:االستاذة بديعة مراد 
عضو مجلس األعيان األردني.:معالي بسام حدادين 

مسؤول املكتب السياسي للمنظمة اآلثورية الدميقراطية، :الدكتور بشير السعدي
عضو مجلس الشعب سابقًا، سوريا.

عضو حزب القوات اللبنانية. :األستاذ بيار أبو عاصي 
أستاذ جامعي، منسق اللقاء املسيحي - بيت عنيا، :األستاذ جان عزيز

لبنان. 
عضو مجلس النواب األردني.:النائب جميل النمري
محام وكاتب سياسي، فلسطني.:األستاذ جواد بولص

املنسق العام حلركة كفاية، مصر.:األستاذ جورج إسحاق
أمني عام الهيئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس :الدكتور حنا عيسى

واملقدسات، أستاذ في القانون الدولي، فلسطني.
باحث ومحلل سياسي، مستشار في املركز العراقي :الدكتور حيدر سعيد

للدراسات االستراتيجية.
أستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية، نائب رئيس اجلمعية  :الدكتور خالد شنيكات

األردنية للعلوم السياسية.

* أسماء املشاركني في أعمال ورشة العمل اإلقليمية مرتبة ألفبائيًا مع حفظ األلقاب. ويعكس 
وصف املشلركني األوضاع التي كانوا يشغلونها إبان انعقاد الورشة، بتاريخ 28-29 أيلول/ 

سبتمبر 2013.
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عضو املكتب السياسي، احلزب اإلسالمي العراقي. :األستاذ خالد عبيد العلواني 
رئيس كتلة املجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري :النائب خالص إيشوع

في البرملان العراقي. 
عضو مجلس النواب األردني.:النائب د. رائد حجازين
وزارة الشؤون السياسية والبرملانية، األردن.:األستاذ رائد حسنات 

عضو القيادة العليا في حزب البعث العربي االشتراكي :الدكتور رجائي نفاع
األردني.

مؤسسة كونراد أديناور ، مكتب األردن.:األستاذة رشا الراشد
مدير املركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم، األردن.:األب رفعت بدر

جمعية النساء العربيات، األردن. :األستاذة رندة القسوس
رئيسة االحتاد العام جلمعية الشابات املسيحية في :األستاذة رمي النجار 

األردن.
عضو املكتب السياسي، حزب الوسط اإلسالمي، :الدكتور زهاء الدين عبيدات

األردن. 
دبلوماسي سابق، شارك في جلنة صياغة الدستور :الدكتور سعدون الزبيدي

العراقي.
رئيس اجلمعية األردنية حلقوق اإلنسان.:الدكتور سليمان صويص

كاتب وباحث سياسي، فلسطني.:الدكتور سميح غنادري
املنبر الدميقراطي السوري.:الدكتور سمير العيطة

كاتب سياسي، قيادي سابق في حزب الوحدة الشعبية :األستاذ ضرغام هلسة
الدميقراطي، األردن.

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل اإلسالمي، :األستاذ طارق التل
األردن. 

أستاذ علم االجتماع في اجلامعة اللبنانية، كاتب ومحلل :الدكتور طالل عتريسي
سياسي. 

عضو مجلس النواب األردني.:النائب عاطف قعوار
رئيس سابق لرابطة الوعي اإلسالمي في حلب، عضو :األستاذ عبد الله الطنطاوي

في جماعة اإلخوان املسلمني، سوريا.
مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، األردن.:األستاذ عريب الرنتاوي

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة :الدكتور عفيف رحمة
السورية.

امللتقى األردني إلعداد القادة، األردن. : األستاذ عمر العرايشي
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رئيس مجلس الطائفة العراقية املسيحية في األردن.:الدكتور غازي رحو
عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب القوات اللبنانية. :النائب فادي كرم

محامية، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. :األستاذة فاطمة الدباس
ناشطة في العمل االجتماعي والثقافي، األردن.:األستاذة فوزية الزعبي

مدير املعهد امللكي للدراسات الدينية، األردن.:معالي د. كامل أبو جابر
كاتب صحفي، األردن. :األستاذ ماجد اخلواجا
عضو مجلس النواب األردني. :النائب مازن الضالعني
عضو مجلس النواب األردني، قيادي في حزب الوسط :النائب د. محمد احلاج

اإلسالمي.
باحث في احلركات السلفية، األردن. :األستاذ مراد الشيشاني
عضو مجلس النواب األردني،  رئيس اللجنة القانونية.:النائب د. مصطفى ياغي

عضو مجلس النواب األردني :النائب منير زوايدة
العراق. :األستاذ مؤيد الونداوي
محامية، عضوة سابقة في مجلس األعيان األردني. :األستاذة نائلة الرشدان

أستاذ العلوم السياسية، جامعة اليرموك، األردن.:الدكتور نظام بركات
عضوة املكتب التنفيذي لإلعالم في حزب الوسط اجلديد، :األستاذة نيفني ملك

مصر.
راعي كنيسة السريان الكاثوليك في عّمان، األردن.:األب نور القس موسى

املديرة التنفيذية، مركز القدس للدراسات السياسية، :األستاذة هالة خليل سالم
األردن.

مسؤول وحدة األقليات الدينية في املركز العربي :األستاذ هاني دانيال
للبحوث، مصر.

أستاذ  الفلسفة في اجلامعة اللبنانية.:الدكتور وجيه قانصوه
باحث ومستشار في املركز العراقي للدراسات :الدكتور يحيى الكبيسي

االستراتيجية.
موظف سابق في وزارة اخلارجية، األردن. :األستاذ يونس بني عيسى
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 املسيحيون العرب واملشرقيون ... حتديات الراهن
وآفاق املستقبل

األستاذ عريب الرنتاوي

من  عدد  في  اجلدل  احتدم  وحراكاته،  العربي«  »الربيع  ثورات  اندالع  مع   

ومستقبلهم،  واملشرقيني  العرب  املسيحيني  حاضر  حول  العربية،  واملجتمعات  الدول 

وأين يتموضع هؤالء في الصراع الدائر بأشكال ومستويات مختلفة من العنف، بني 

املنطقة  مسيحيي  مكانة  حول  اجلدل  أن  مع  السائدة،  احلكم  وأنظمة  التغيير  قوى 

وهبوطًا  صعودًا  شهد  وقد  العربي«،  »الربيع  ثورات  النطالقة  سابق  ومستقبلهم، 

آخر. عن  عربي  مجتمع  به  يتميز  وما  دولة،  بكل  اخلاصة  للظروف  تبعًا  متفاوتني، 

تدافعوا،  الذين  والشابات  الشباب  ماليني  مخّيلة  استوطنت  التي  األحالم   

باحلرية  مطالبني  وامليادين  الشوارع  إلى  املكونات،  مختلف  من  نشطة  ومبشاركة 

كان  بعضها  وعنيدة،  صلبة  بوقائع  اصطدمت  االجتماعية،  والعدالة  والدميقراطية 

عصيًا على التذليل ... إذ أظهرت الدولة »العميقة« في عدة دول عربية، قدرتها على 

»مناورة  أمامها، سوى  انحناءتها  تكن  ولم  عليها،  وااللتفاف  التغيير،  رياح  مواجهة 

تكتيكية«، استعدادًا لشن هجوم مضاد ملشروع التغيير والتحديث.

كما أن القوى السياسية واالجتماعية، الدينية في أغلب احلاالت،استطاعت   

وأجندتها  قيادتها  تفرض  أن  املوحدة،  وإرادتها  املتفوق  بتنظيمها  أخرى،  جهة  من 

على حركات التغيير الدميقراطية واملدنية، ومتكنت أكثر من غيرها، من الوصول إلى 

سدة احلكم، أو املشاركة الفاعلة فيه، من دون أن متتلك خطابًا مدنيًا – دميقراطيًا 

متجذرًا، يسمح باعتماد »املواطنة املتساوية« جلميع أبناء األمة، ويحفظ حقوق األفراد 

واجلماعات املختلفة، من دون متييز أو إقصاء أو إنكار.

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.
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للقلق  تدعو  واملشرقيني،  العرب  املسيحيني  لواقع  اإلحصائية  القراءة  إن   

والفزع، وتنذر بأن هذه املنطقة، مهد املسيحية وموطنها األول، مهددة بفقدان هذا 

من  يقرب  ما  هجرة  عن  تتحدث  فاألرقام  مكوناتها،  من  والتاريخي  األصيل  املكون 

ثمامنائة ألف مسيحي عراقي خالل السنوات 2003 – 2013، ولم يتبق في مناطق 

السلطة الفلسطينية سوى أقل من خمسني ألف مسيحي، ومسيحيو سوريا يتعرضون 

للتشريد والتهجير على يد قوى أصولية متشددة، وفي لبنان يكاد املسيحيون يشكلون 

أوساط  في  فعلها  تفعل  والهجرة  قلياًل،  أزيد  أو  نصفهم  كانوا  أن  بعد  سكانه  ثلث 

مسيحيي مصر واألردن، ويعاني املسيحيون الفلسطينيون في إسرائيل من إجراءات 

متييزية تتمثل في محاوالت السيطرة على أمالك الكنيسة وفرض اخلدمة اإللزامية على 

أبنائهم في اجليش، فضاًل عن بقية أشكال التمييز املعروفة.

العرب  املسيحيني  ومستقبل  حاضر  حول  الدائر  اجلدل  أن  واحلقيقة   

الفرضيات،  وأكد مجموعة من  املقوالت اخلاطئة،  تكّشف عن جملة من  واملشرقيني، 

ليس في هذه التوطئة، متسع للوقوف عندها جميعها، لذا نكتفي بالتشديد على بعٍض 

من أهمها، وعلى سبيل املثال ال احلصر:

األولى: تتصل بالنظر إلى املجتمعات املسيحية بوصفها »كتاًل صماء«، ال   

التبسيطية، التي ال تعاني  للتعدد والتعددية، وتأسيسًا على هذه النظرة  مجال فيها 

اختالاًل في الفهم فحسب، بل وتشفُّ عن عنصرية كامنة كذلك ... فاملسيحيون من 

أبناء هذه البالد األصليني، انخرطوا بفاعلية، ومنذ عقود وقرون من الزمن، في مختلف 

أحداثها وتطوراتها، وكانوا حاضرين بقوة في معظم حركاتها وتياراتها السياسية 

هذه  أبناء  مختلف  شأن  ذلك  في  شأنهم  وتوزعوا  والثقافية،  واالجتماعية  والفكرية 

املنطقة، بني هذه التيارات واملدارس، فكانوا يساريني وقوميني وليبراليني ودميقراطيني 

وشوفينيني ووسطني، وكانوا كذلك مواطنني منصرفني عن السياسة والعمل العام، شأن 

األغلبيات الصامتة في مجتمعاتنا، وليس من احلكمة أو اإلنصاف دعوة املجتمعات 
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املسيحية للتحول إلى »اللون الواحد«.

واملسيحيون شأنهم في ذلك شأن أتباع مختلف الديانات والعقائد السائدة،   

توزعوا على مختلف املذاهب والكنائس املسيحية التي عرفتها اإلنسانية، وإن ظلوا في 

غالبيتهم العظمى، أبناء مدرسة شرقية مؤسسة للمسيحية في العالم ... ومن حق هذه 

الشريحة الواسعة من املواطنني، أن ميارسوا حقهم في االعتقاد وأن يعبروا بحرية 

عن اختالف عقائدهم ومذاهبهم، من دون أن يشكل ذلك قيدًا على حقوقهم الفردية أو 

اجلماعية.

واملجتمع املسيحي شأنه شأن مختلف املكونات االجتماعية والدميغرافية في   

العالم العربي، يعاني صراعًا اجتماعيًا – طبقيًا، ويعيش تنازعًا بني األجيال، ويواجه 

ظاهرة اتساع الفجوات بني رجال الدين )الكنيسة( واألجيال الناشئة، وهذا حتٍد ال 

تختص به فئة دون أخرى من فئات مجتمعاتنا ومكوناتها ... لذا يجدر إعادة النظر في 

هذه األطروحة، وإمعان النظر في التعددية املسيحية التي تكاد تتماهي مع التعددية 

السائدة في مجتمعاتنا.

الثانية: النظر للمسيحيني بوصفهم »جالية« مقيمة بني ظهرانينا، ال مواطنني   

متساوي احلقوق والواجبات في مجتمعاتنا، حتى أن البعض منا، وكرجع صدى لنظرية 

ثقافتنا وحضارتنا  التاريخي من  املكون  يتعامل مع هذا  أخذ  »صدام احلضارات«، 

واجلديد،  القدمي  االستعماري  مشروعه  وأحيانًا  وحضارته،  وثقافته  للغرب  كامتداد 

متناسيًا حقيقة أن املسيحيني العرب واملشرقيني، كانوا روادًا في النهضة والتنوير في 

مختتم القرن التاسع عشر ومفتتح القرن العشرين، وأنهم كانوا في الصفوف األولى 

لثورات االستقالل وحركات التحرر من االستعمار، وأنهم لعبوا دورًا مشهودًا في حفظ 

»العربية« و»العروبة« على حد سواء، هذا الدور الذي لم تنتقص منه بعض األمثلة أو 

التجارب الشاذة، والتي لم ينفرد بها املسيحيون عن غيرهم من املكونات األخرى على 

أية حال.
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تتوازى مع هذه النظرة، نظرة أخرى، أكثر عنصرية وفاشية في التعامل مع   

مسيحيي املنطقة، باعتبارهم »ذميني« ال مواطنني، وتتأسس على هذه النظرة، مواقف 

وسياسات وإجراءات وتشريعات تقوم على التمييز بني املواطنني على أساس الدين، 

وهو أمٌر ترفضه شرعة حقوق اإلنسان ودولة املواطنة املتساوية جلميع أبنائها وبناتها، 

ولقد رأينا كيف أفضت هذه األفكار الشاذة، إلى ضرب النسيج املجتمعي لعدد من 

الدول العربية، وكيف أسهمت في إفراغ بعض رقاعنا من مكونها املسيحي األصيل.

التي يضع أصحابها معيارًا  تلك  تقل بؤسًا عن سابقتيها،  وثمة نظرة، ال   

للمسيحي اجليد، يقوم على مدى متاهيه مع شقيقه املسلم، وحمله ألفكاره وموروثه 

احلضاري، وحتى الديني، لكأن املسيحي اجليد في نظر هؤالء، هو املسيحي املتخلي 

فيبدو  »بذاته«،  املسيحي  أما  لآلخر،  الدينية  الهوية  مع  واملتماهي  الدينية  هويته  عن 

عصيًا على التقبل والقبول، ولقد شهدنا حوارات من هذا النوع، تبلغ فيه عملية »إعادة 

انتاج املسيحي« على صورة وشاكلة األغلبية، حدًا تنتفي معه مسيحّيته بالكامل.

الثالثة: القول بأن املسيحيني، ومنذ أن الحت في أفق املنطقة، إرهاصات   

وباإلطالق،  هكذا  واالستبداد،  الفساد  أنظمة  جانب  إلى  اصطفوا  والتغيير،  الثورة 

بهوية  املتصلة  واملؤشرات  الظواهر  بعض  تفسير  في  أي جهد  بذل  دون  من  وغالبًا 

حركات اإلصالح والتغيير في العالم العربي وطبيعتها، وسياقات العالقات بني هذا 

املكون واألنظمة العربية السائدة.

واحلقيقة، أن املسيحيني العرب واملشرقيني، كانوا جزءًا ال يتجزأ من حركة   

اإلصالح والتغيير الدميقراطي، في معظم الدول التي ينتمون إليها، رأيناهم على رأس 

حركة  وفصائل  السياسية  واألحزاب  املدني  املجتمع  ومؤسسات  املعارضة  حركات 

التحرر الوطني العربية، في مصر وسوريا وفلسطني واألردن ولبنان والعراق.

واليسارية  القومية  التيارات  مختلف  أصابت  التي  والتراجع  الهبوط  حالة  أن  بيد 

ظاهرة  صعود  رافقها  والتي  املاضية،  األربعة  العقود  في  العربية  والدميقراطية 



17املسيحيون و»ربيع العرب«

تبق مساحات  لم  العربية،  املجتمعات  السياسي« و»الشعبوي« في مختلف  »اإلسالم 

إننا شهدنا  بل  واإلصالح،  التغيير  عملية  في  واملشرقيني  العرب  للمسيحيني  واسعة 

عمليات إقصاء واستهداف لدور هذا املكون ومشاركته.

مدارس  من  انتشارًا  األوسع  املدرسة  مواقف  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي   

اإلسالم السياسي »اإلخوان املسلمون« تتسم بكثير من الضبابية حيال حقوق غير 

احلركات  بعض  كانت  الرمادي«،  »اللون  ويغلفها  ومستقبلهم،  وواجباتهم  املسلمني 

البالد  مسيحيي  وتتوعد  العبادة،  ودور  الكنائس  تستهدف  تشددًا،  األكثر  التكفيرية 

مبستقبل مظلم، وتطالبهم بدفع اجلزية وهم صاغرين، وتعرض عليهم الهجرة أو املوت 

أو التخلي عن ديانتهم ومعتقداتهم.

غير  السلفية  سيما  احلركات،  هذه  تأثير  وبفعل  مجتمعاتنا،  إن  الرابعة:   

املنظمة منها، باتت »أقل تسامحًا« حيال »اآلخر« املختلف، في الدين أو اجلنس أو 

اللون أو األصل، ومع انتعاش »االنتماءات الثانوية« وتفاقم الصراع »الهوياتي« القاتل، 

أصبح املسيحيون في بالدنا أكثر عرضة للتميز واالضطهاد، بل إنهم باتوا يواجهون 

وفاسدة،  قمعية  أنظمة  خلف  االصطفاف  عليهم  يصعب  جهة  فمن  مركبة،  حتديات 

دون املقامرة مبواجهة غضب األغلبية السائدة، ومن جهة ثانية فإنهم ال يجدون مكانًا 

مناسبًا لهم في ظل حركات ساد عليها الطابع الديني واملذهبي، وهم من جهة ثالثة، 

يجدون مصاعب جمة، في إدامة حالة الوئام واالنسجام مع مجتمعاتهم احمللية التي 

أخذت تنحو للتشدد الديني بفعل ما اعتمل في داخلها من حتوالت جذرية، خالل العقود 

الثالثة أو األربعة الفائتة.

اخلامسة: تتصل بأكذوبة أن »الغرب املسيحي« هو الداعم و»األم احلنون«   

ملسيحيي املنطقة، وأنه لن يتركهم ملواجهة مصائرهم الصعبة، ولن يترك املنطقة لتصبح 

خلّوًا منهم ... هذه النظرة سقطت سقوطًا ذريعًا خالل السنوات العشر األخيرة على 

نحو خاص، فوجود أكثر من مائة ألف جندي أمريكي في العراق، لم يوفر شبكة أمان 
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البلد من سريان وأشوريني وكلدان ولكنائسهم، ولم يحل دون هجرة  ملسيحيي هذا 

ثمامنائة ألف مسيحي إلى الشتات واملنافي، وكذلك هي احلال وإن بدرجات مختلفة 

من التفاوت، في بقية البلدان العربية.

على  تعمل  الغربية  السفارات  أن  عينه،  الوقت  في  ومريبًا  الفتًا،  كان  لقد   

تسهيل هجرة املسيحيني وتسهيل تدفقهم إلى املدن والعواصم األوروبية واألمريكية، 

لكأننا أمام مشروع »تفريغ« املنطقة من مسيحييها، ورمبا مرًة أخرى، عماًل بنظرية 

عن  تعبيرًا  بوصفه  املنطقة،  مسيحيو  إليه  نظر  أمر  وهو   ... احلضارات«  »صراع 

مصالح الغرب، ال بوصفه خدمة ملصاحلهم وتطلعاتهم هم بالذات، حتى إن البعض 

منهم بات يعتقد أن ثمة أجندة خبيثة وخبيئة خلف هذه التسهيالت، تستسهل استيعاب 

إدماج  تواجه  التي  للمصاعب  تفاديًا  الغربية،  املجتمعات  في  وإدماجهم  املسيحيني 

املسلمني في تلك املجتمعات.

السادسة: مبا أنه ما من مجتمع يخلو من التطرف واملتطرفني، وأن التطرف   

ال يولد إال تطرفًا، فقد شهدت املجتمعات املسيحية اجتاهات تطرف وانغالق وانعزال في 

أوساطها ... رأينا دعوات للتغريب واالنفصال عن املنطقة وهويتها القومية املشرقية، 

ورأينا نزعات فينيقية وفرعونية، ورأينا تيارات تبحث عن خالص للمسيحيني في إطار 

مشروع مسيحي مستقل على حراك املجتمع وقواه السياسية والثقافية واالجتماعية 

االنعزال عن  تعذر  بحقيقة  قد اصطدمت  كانت  وإن  النزعات،  مثل هذه   ... املختلفة 

املنطقة إن لم نقل استحالته، فقد شكلت وتشكل خطرًا على املسيحيني ابتداًء، وعلى 

مجتمعاتنا وبلداننا على وجه الوجه العموم.

السابعة: ال حل مسيحيًا ملشكلة املسيحيني في املنطقة، وأحسب أن هذه هي   

اخلالصة األبرز املتأتية عن ساعات وأيام من احلوار مع ممثلي املجتمعات املسيحية 

في مصر وبالد الشام والعراق ... فمشكلة املسيحيني باألساس، تأسست على فشل 

الدول الوطنية العربية في إجناز التنمية الشاملة، من سياسية واقتصادية واجتماعية، 
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وفشلها في بناء دولة املواطنة املتساوية ... أما حل هذه املشكلة وتفكيك تداعياتها، 

إلى دولة مدنية  ينتهي  – دميقراطي جامع،  يتأتى إال من خالل مشروع وطني  فلن 

– دميقراطية – علمانية، تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها وبناتها، بصرف 

النظر عن خلفياتهم الدينية والقومية والعرقية.

ويقودنا ذلك للحديث عن بعض جتارب احلكم واألنظمة السياسية في دول   

التعدد القومي والديني واملذهبي، كالعراق ولبنان على سبيل املثال، حيث يطرح تتالي 

األزمات في هذه الدول وتفاقهم، وتعاقب فصول االحتراب واالنقسام األهلي، سؤااًل 

الطائفية  املكونات ونظام احملاصصة  املتأسسة على  الدولة  حول مدى جناح جتربة 

والقومية، ما يدفعنا للتأكيد مجددًا على أن دولة املواطنني املتساوين، ال دولة املكونات، 

هي املخرج من استعصاءات االنتقال إلى الدميقراطية في العالم العربي، دولة حتفظ 

حقوق املواطنني املتساوية وحرياتهم، أفرادًا وجماعات.
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كلمة مؤسسة كونراد أديناور

د. أومتار أورينغ

الغرب  من  كبيرًا  اهتماما  األوسط  الشرق  في  املسيحيني  وضع  اكتسب   

الفترة  في  املسيحية  الدينية  واملواقع  املسيحيني  استهداف  ازدياد  مع  وخصوصًا 

ذلك  وبعد  صدام؛  نظام  سقوط  بعد  العراق  مسيحيي  وضع  تفاقم  حيث  األخيرة، 

زاد الوضع سوءًا مع الثورات العربية كما حدث في مصر خالل فترة رئاسة محمد 

قساوة  ازدياد  مع  سوريا  في  املسيحيني  وضع  يخص  فيما  وكذا  وبعدها،  مرسي 

احلرب. وبسبب ازدياد صعوبة وضعهم، وقع املسيحيون في حيرة أليمة بني رغبتهم 

اخلارج.  إلى  الهجرة  وبني  الصعوبة  في  غاية  في ظل ظروف  وطنهم  في  البقاء  في 

بدء حياة جديدة خارج  وقرر  الضغوط،  وجه  في  الصمود  يستطع  لم  منهم  فالكثير 

الوطن؛ وفي حني ال يزال بعضهم مترددًا، آثر آخرون البقاء. وتعتمد هذه القرارات 

أسباب أو  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  بأمور  تتعلق  وجيهة  أسباب  على  عادة 

تتعلق بالوضع األمني الذي يجعل من احملتم مغادرة البالد؛ وفي الغالب فإن الذين 

يقررون املغادرة ال يعودون إلى أوطانهم.

وعندما نتكلم عن مغادرة أي فرد لوطنه، فهذا يعني فقدان املجتمع ألحد   

على  املجتمع  في  كبير  فرق  إحداث  إلى  يؤدي  قد  ما  صغيرًا،  كان  مهما  عناصره 

مؤكدين  اخلطر،  أبواق  األوسط  الشرق  في  عدة  أصوات  أطلقت  وقد  البعيد.  املدى 

أن عددًا كبيرًا من املسيحيني قد غادروا املنطقة بالفعل، متوقعني املزيد إذا استمر 

اإلسالم  ممثلي  من  قلياًل  عددًا  أن  عن  النظر  وبصرف  عليه.  هو  ما  على  الوضع 

لكن  أمثالهم،  من  املسلمني  حتى  لهم،  معارض  أي  يقمعون  الراديكالي  السياسي 

ككل. للمجتمع  خسارة  املسيحيني  نزوح  استمرار  أن  ترى  املسلمني  من   الغالبية 

املمثل املقيم ملؤسسة كونراد أديناور، مكتب األردن.
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وتأمني  قدمًا  للمضي  سباًل  نقترح  أن  للغاية  املهم  من  اإلطار،  هذا  في   

ضمانات متكن الغالبية املسلمة واألقليات الدينية من العيش بسالم معًا في املستقبل.

كما ينبغي إيالء أهمية خاصة للمسألة التي أدت إلى تطورالوضع إلى ما َال إليه؛ فما هي 

األسباب والدوافع التي أدت باألقليات الدينية لترك كل ما لديها في بالدها والهجرة، واعتبار 

هذا األمر أكثر احللول أمانًا. وعلى قدم املساواة، ينبغي أن تعطى أهمية مماثلة لتمكني 

كل من ممثلي األغلبية املسلمة واألقليات الدينية من تبادل األفكار واالقتراحات بشأن 

السبل املمكنة ليس فقط للعيش معًا بسالم وإمنا لضمان ازدهار هذه العالقة مستقباًل

– وهذا هو الهدف الذي حاولنا حتقيقه خالل املؤمتر »املسيحيون والربيع العربي«.

تتواجد مؤسسة كونراد أديناور عبر مكتبها في األردن منذ العام 1982.   

حوار  وتوطيد  والدميقراطية  السياسية  التنمية  لتعزيز  تسعى  مؤسسة  أنها  وحيث 

األديان، فإنها تؤكد على أهمية توثيق مجريات املؤمتر في هذا الكتاب. ونتقدم بجزيل 

الشكر واالمتنان لفريق عمل مركز القدس للدراسات السياسية على جهوده، حيث أن 

املركز شريك هام لنا، ومتتد شراكتنا إلى سنني، ونعمل جاهدين على ازدهار هذه 

العالقة، متمسكني بالقيم املشتركة وبأسس التفاهم املتبادل وركائز التعاون التي متيز 

عالقتنا.

وأخيرًا، ميكننا القول، في ظل أهمية ما ورد في الكتاب، بأن نتائج وأفكار   

هذا املؤمتر ينبغي أن تستخدم للتفكير في الوضع احلالي ولتعزيز احلوار بني األديان، 

وبالتالي لضمان مستقبل النجاح للمسلمني واملسيحيني في الشرق األوسط.
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الدور النهضوي للمسيحيني العرب

النائب فادي كرم

تهديد  من  خائفة  مجموعة  يصبحوا  أن  املشرقيني  للمسيحيني  يراد  هل   

أن  لهم  ُيخطط  وهل  ظالم؟  حاكم  من  مزيفة  لذلك، حلماية  نتيجة  فيلجأون  مصطنع 

أم هناك من يحاول أن  انعزاليني؟  يكونوا  أن  أو  يكونوا أهل ذمة،  أن  يختاروا بني 

بلدانهم؟  في  دورهم  فيسقط  املسلم،  العربي  املجتمع  في  يذوبوا  بأن  عليهم  يفرض 

املسيحي«  العربي  »املجتمع  يسمى  ما  فينقرض  يهاجروا  ألن  ُيدفعون  أنهم  أم 

وتخسر العروبة غنى التنوع، فتتحول مفاهيم القومية العربية إلى األممية اإلسالمية؟

العربية،  الشعوب  ثورات  وزمن  التحوالت  زمن  في  ُتطرح  مصيرية  أسئلة   

زمن الربيع العربي، واألجوبة عنها ستحدد مستقبل هذه الشعوب واملجتمعات املكونة 

لألوطان العربية، ومنها املجتمع املميز، »مجتمع املسيحية املشرقية«.

فما هي أجوبة هذا املجتمع الذي طاملا تغنى بانفتاحه على إخوته في القومية   

الوطنية؟ ماذا يقول مفكرو وقياديو املسيحيني املشرقيني عن مسألة التخويف ومسألة 

األقلوية؟ وهل يشعر املسيحيون املشرقيون أن حمايتهم واستمراريتهم في أوطانهم 

هي ببقاء أنظمة دكتاتورية، متني عليهم ، البقاء، من خالل دعمها والتبعية لها ومعاداة 

احلركات التحررية العربية املسلمة منها واملسيحية والعلمانية.

وهل يدرك املسيحيون املشرقيون خطورة الذهنية الدكتاتورية على املفاهيم   

يصبح  الدكتاتوريني،  ببقاء  أنه  املشرقيون  املسيحيون  أيدرك  املسيحية؟  والعقيدة 

املسيحيون في هذا املشرق، أجسادًا، تتنفس وتأكل وتنجب، ومتارس عقائدها فقط من 

أجل الفلكور الدمياغوجي الذي يحتاجه دائمًا كصورة بهية أمام املجتمعات الدولية؟

وهل يدرك املسيحيون املشرقيون أن خالصهم لن يكون أبدًا من خالل حماية   

عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب القوات اللبنانية.
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الدكتاتورية لهم، بل من خالل تقاربهم من الليبراليني ومشاركتهم الفعالة في حركات 

التحرر، وصواًل ألخذ دورهم في تطوير مجتمعاتهم؟ وهل يدرك هؤالء أن ال حماية 

أبدية من خالل إميانهم وممارستهم ونضالهم االنفتاحي؟

هل يدرك املسيحيون املشرقيون أن التقوقع واالنعزالية واخلوف والشعور   

أن  اعتبر  الذي  السينودس  وضد  املسيحية،  التعاليم  ضد  مفاهيم  هي  باألقلوية 

للمسيحيني املشرقيني رسالة إنسانية هي احلفاظ على وجودهم في هذا الشرق؟

وهل يدرك املسيحيون املشرقيون أن هناك مؤامرة كبيرة حتاك ضد وجودهم   

ودورهم في املنطقة، ليحيدوا عن الثورات والتمدن واالزدهار، فيخسرون دورهم في 

التاريخ؟

كيف برزت هذه املشكلة في الوقت الذي تسقط فيه األنظمة الدكتاتورية؟ ألم   

تكن موجودة سابقًا؟ هل برزت فجأة هكذا مسألة الوجودية، بهذا احلجم واخلطورة؟ أو 

أنها كانت ورقة مخبأة وجاهزة من قبل احلكام الستعمالها في سوق املساومات؟ هل 

جسدت الدكتاتوريات كصمام أمان وحاجز بني املجتمع كي ال تتحاور وال تتفاعل وال 

تتجانس وال تتعايش؟ وإذا اعتبرنا أن هذه املشكلة مزمنة، فلم لم يعمل الدكتاتوريون 

على حلها.

وإذا كانت الدكتاتوريات قد فشلت على مدى سنوات طوال في بناء »مجتمع   

الوطن«، فماذا نتأمل منها اآلن؟ وإذا حاولت سابقًا، فقد فشلت ، وإذا لم حتاول، فقد 

أساءت، وفعليًا بسببها، كبرت الهوة وبعدت املسافات وقوي التطرف وبات للمسيحيني 

املشرقيني واملسلمني مشكلة مع بعضهم البعض.

إن هذه املشكلة التي نعالج في ورشة العمل هذه مشكلة إنسانية، فإن لم جند لها 

حوار  وسيتحول  أجمع،  العالم  مشكلة  لتصبح  فستنتشر  ومنطقتنا،  بالدنا  في  حاًل 

احلضارات إلى صراع بني احلضارات في كل زاوية من زوايا أقطار العالم.

»أكثريات«،  فقط  وسيبقى  العالم،  مجتمعات  بني  احلمر  وسترسم اخلطوط   
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وينتهي التنوع والتعدد، ويطغى أصحاب الفكر الواحد والعقيدة الواحدة واملبدأ

الواحد على حساب العيش احلر.

في مشارك  فهو  األقلوية،  نظرية  اعتماد  وإلى  التخويف  إلى  يسعى  من  إن 

في مشارك  وهو  األصولية«  أو  »الدكتاتورية  الشعوب  على  سيئني  خيارين  فرض 

اإلنساني  واملجتمع  التعددية  املدنية  الدولة  أي  الثالث،  االحتمال  ضرب  مؤامرة 

الدميقراطي الليبرالي.

أين هو دور املثقفني العرب، مسلمني ومسيحيني ، ليبراليني ومدنيني ، في   

إنهاء الدكتاتوريات التي قسمت وفرقت، وأين دورها في منع األصوليات التي تريد أن 

جتمع من خالل إلغاء اجلميع ، وإلغاء اخلصوصيات واحلريات. 

هو  األقليات  حلف  وليس  املسيحيني،  ضمانة  هو  املسيحي،  االنفتاح  إن   

بشرائحهم املسيحيني  قبل  من  كامل  وعي  إلى  يحتاج  األمر  هذا  ولكن  الضمانة، 

كافة، ويحتاج إلى جرأة وشجاعة ونضال من أجل هذا االنفتاح، كما يحتاج أيضًا 

إلى مالقات من املسلمني بشرائحهم كافة، وإلى عمل دؤوب ملواجهة التطرف القاتل.

املسيحيني  وخاصة  اجلميع  أشركنا  قد  نكون  وتكامل،  تضافر  وبهكذا   

أركان مجتمعاتهم، مسقطني  دائمًا من  ركنًا  ليشكلوا  أوطانهم  قيادة  في  املشرقيني 

بذلك التصنيف الذي يضعهم في حالة منبوذة، جامدة وغريبة، رهنًا بأن يكونوا سلعة 

وذخيرة.

إن الربيع العربي، ليس فقط ثورات وتظاهرات بل أيضًا ندوات ومنتديات،   

وتتكثف  تستمر  أن  يجب  التي  اللقاءات  هذه  ملثل  جيد  إال منوذج  الورشة  هذه  وما 

للوصول إلى شاطئ األمان، إلى مجتمع الوطن واملواطنية، مجتمع العدالة االجتماعية، 

ومجتمع اإلنسان احلر الذي يحترم نفسه وغيره ووطنه.

مسلمني  من  فئاته  جميع  بني  »التعايش«  بقائه  فغاية  للبنان،  بالنسبة  أما   

واحلفاظ  البعض،  بعضهم  بني  إلبقاء احلوار  دائمًا  اللبنانيون  وقد عمل  ومسيحيني، 
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طرف خلصوصيات كل  ومراعاة  املتبادل،  االلتزام  خالل  من  املشترك،  العيش  على 

حاول عندما  إال  الصيغة  هذه  تضرب  ولم  اآلخر،  الطرف  وتطلعات  وظروف 

أحد األطراف السيطرة على الطرف اآلخر، بفعل القوة والعدد.

ونأخذ بقول ميشال شيحا الذي اعتبر أنه أب لبنان وأب الصيغة، فقال: »ألن تركيبة 

إرادته  أو  لونه  فرض  إلى  يسعى  أن  فريق  أي  من حق  فليس  ومتنوعة،  غنية  لبنان 

كأنه الالعب الوحيد، ال بالقوة العسكرية وال بالقوة العددية، وإال أدى ذلك إلى انهيار 

الدولة.«

لهذا فقد فازت الصيغة دائمًا، وستفوز دائمًا، ألن لبنان »رسالة« كما وصفه   

مهدي  محمد  الراحل  اإلمام  أسماه  كما  »املعنى«  لبنان  الثاني،  بولس  يوحنا  البابا 

شمس الدين، ولهذا فدور اللبنانيني هو دور إنساني يكتمل من خالل احملافظة على 

الصيغة واالبتعاد عن الدكتاتوريات واألصوليات والتخويف واألقلوية.

ميكننا  فال  خاصة،  لبنانيني  وكمسيحيني  مشرقيني،  كمسيحيني  نحن  أما   

سوى أن نكون ثائرين على صورة الثائر األول سيدنا يسوع املسيح. »جرم املسيح«، 

قتل  الله،  وقتل  اإلنسان  قتل  قاتاًل،  كان  أنه  العظيم،  جرمه  الناصري،  يسوع  جرم 

اإلنسان العتيق، أماته على الصليب، صلبه، قضى على قيمه، عكر دساتير طمأنينته. 

بلبل حروف الشرائع صرع القضاة والقدر، ملا رفض يسوع أن يرضخ األعمى لعماه، 

فجعله يبصر، ملا رفض يسوع أن يرضخ املقعد لعجزه، فأقامه، ملا رفض يسوع أن 

يستسلم امليت للموت، فبعث امليت حيًا، ملا طّوع يسوع الطبيعة، فأسكت البحر ومشى 

على املاء. لقد خلخل النواميس واملقاييس والقواميس والعادات واألعراف في الطبيعة 

وفي اإلنسان، خّرب كل شيء، خّرب اإلنسان القدمي، صفى حسابه من التاريخ، كان 

املسيح قاتاًل فقتلوه.

ثم ارتكب يسوع اجلنحة الكبرى املميتة األخيرة، بعد أن قتل اإلنسان، قتل   

الله، قتل إلها ما، أمات إلهًا ما، على الصليب، اإلله العتيق، صرع إله اجلنود، اإلله 
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البوليسي، إله السلطان، إله املصلحة، إله الظلم ، إله الرأسمال.

خلع إله الغيب وأحضره إله احلضور، جعل احلضور إلهًا، وأقام في محل   

اإلله القدمي ، اإلنسان اجلديد إلهًا ناقاًل السماء إلى األرض. فالله من بعده ليس بعيدًا 

في السماء ملتحفًا بالغيب والغيوم، الله من بعده هو »من رآني رأى الله«، قال: من 

رأى اإلنسان رأى الله، ومن لم ير اإلنسان لم ير ولن يرى الله أبدًا. فال عجب إذ كفروه 

وصلبوه.
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الدور النهضوي للمسيحيني العرب

الدكتور سميح غنادري 

يجد املرء نفسه مضطرًا إلى إعالن حتفظه على عنوان ورشة العمل اإلقليمية   

للمسيحيني  النهضوي  »الدور  عنوان  على  وكذلك  العرب«،  وربيع  »املسيحيون  هذه: 

العرب«، ألن املسيحيني العرب هم عرب أواًل قبل أن يصبحوا مسيحيني، فالعروبة هي 

انتماؤهم االثني والقومي والثقافي قبل اعتناقهم املسيحية وبعده.

إلى  يعود  آشوري  نص  في  التاريخ  في  األولى  للمرة  »عرب«  كلمة  تظهر   

القرن التاسع عشر قبل امليالد. وكان املقصود بها سكان الصحارى )البدو(. وأطلق 

اإلغريق والرومان في ما بعد تسمية »أرابيا« على بالد العرب في البادية وعلى اجلزيرة 

الفارسية  اإلمبراطورية  أما  امليالد.  قبل  اخلامس  القرن  منذ  الشام  وبادية  العربية 

فأطلقت تسمية »طيايا« على البادية العراقية واجلزيرة الفراتية اللتني َفصلتا بينها وبني 

اإلمبراطورية الرومانية، وذلك نسبة إلى قبيلة »طيء« العربية التي قطنت تلك املناطق 

إلى جانب قبائل عربية أخرى. 

بعد  األولى  القرون  إليها في  املسيحي  التبشير  العربية وصل  املناطق  تلك   

ظهور املسيحية. 

املسيحية نبتة مشرقية أصيلة وأصالنية
للمسيحية جغرافيا وتاريخ، فلسطني مهدها، وسائر البالد السورية والهالل   

»يستورد« لم  األولى.  أوطانها  العربية  اجلزيرة  وشبه  واليمن  )العراق(  اخلصيب 
السورية،  أنطاكيا  لها. ومن  أوروبا، وإمنا »صّدرها«  املسيحية من  األوسط  الشرق 
تسمية  وفيها جرت  األمم«،  جميع  وتلمذوا  »اذهبوا  العالم:  إلى  بها  التبشير  انطلَق 

الدين اجلديد: »املسيحية«. 
كاتب وباحث سياسي، فلسطني.
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اختار الله، بحسب املعتقد املسيحي، أن يتجسد ابنه الوحيد في فلسطني   

ومن أهلها. في الناصرة، جرى تبشير مرمي العذراء بوالدة الطفل يسوع. في بيت حلم 

ُولد، وفي عرٍس في قانا اجلليل، قام بعجيبته األولى، وعلى سطح مياه بحر اجلليل 

)بحيرة طبريا( مشى، وفي صحراء أريحا عانى وصام أربعني يومًا. وإلى الهيكل في 

اليهود مخاطبًا  الباعة، وواجه أحبار  وقلَب مناضد الصيارفة ومقاعد  القدس، دخل 

 .)13:21 )مّتى  لصوص«  مغارة  جعلتموه  وأنتم  ُيدعى،  الصالة  بيت  »بيتي  إياهم: 

وفي أزقة القدس حمل صليبه سائرًا في طريق اآلالم نحو اجللجلة، حيث ُصلب وماَت

وُقبر، وقام في اليوم الثالث، وصعد إلى السماء، كما جاء في الكتب. 

»األناجيل«. تدوين  وجرى  اجلديد«،  »العهد  ُولد  املشرقية،  البيئة  تلك  في   

تبعتها 33م،  عام  الكنائس(  )أم  األولى  الكنيسة  تأسست  )القدس(  أورشليم  وفي 

األولى. والرهبانيات  األديرة  وكذلك  وتركيا،  السورية  البالد  في  الكنائس  سائر 

وفي بلدات ومقاطعات األراضي املقدسة وسوريا ومصر والعراق واجلزيرة العربية، 

األوائل.  واملطارنة  واألساقفة  الكهنة  وسيَم  األوائل  املسيحيون  الشهداء  سقط 

في  وأنطاكيا  مصر،  في  اإلسكندرية  األولى:  الالهوتية  املدارس  تأسست  وفيها 

واألناجيل املسيحية  التعاليم  هنا جرى شرح  العراق.  في  ونصيبني  والرها  سوريا، 

وتفسيرها، ووضع اللبنات األولى واملركزية لاّلهوت املسيحي والنظام الكنسي. 

التغريب والغربة للعرب املسيحيني
ليس من »تبرير« لتجاهل حقيقة البيئة املشرقية والعربية التاريخية للمسيحية،   

أو لعدم إبرازها، إال أن املؤسسة الكنسية الغربية لم تهتم في حقب تاريخية سابقة 

بإبراز جذورها العربية بعد أن »تغربنت« املسيحية. 

قرون  مدى  على  والالتينية،  اليونانية  الكنسيتان  الهيمنتان  فعلته  ما  هذا   

سابقة. كذلك كان لألطر وللمؤسسات اإلسالمية دور في هذا التنكر ألصالنية العرب 

املسيحيني، إذ جرى دمغ العرب عمومًا باجلاهلية قبل ظهور اإلسالم. هكذا، ومبساعدة 
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مؤسستي الدينني املسيحي واإلسالمي، جرت بوادر عملية تغريب العرب املسيحيني 

وغربتهم عن العروبة وعن تاريخهم وأوطانهم، ومن ثم تصويرهم كأنهم أتباع للغرب 

املسيحي، أو حتى من مخلفات احلمالت الصليبية )الفرجنة( على الشرق العربي. 

ُتذَكر كلمة »تغريب« مبعنى وجود ممارسات ومواقف تقصد التغريب، أما   

كلمة »غربة« فبمعنى أن العديد من العرب املسيحيني قد ذّوتوا الغربة وأصبحت هذه 

جزءًا من عقليتهم ونفسيتهم. ولألسف ما زالت هذه العملية جارية إلى حد ما في أيامنا 

من ِقَبل أوساط دينية وأخرى علمانية وحتى على الصعيد الشعبي. 

»أن تكون عربيًا يعني أن تكون مسلمًا«.. هذا ما يظنه غالبية البشر العاديني   

في العالم، خصوصًا في دول الغرب. لقد آن األوان لوضع حد لهذا التغريب ولهذه 

الغربة على الصعيد الشعبي في البلدان العربية وفي العالم أجمع، وليس فقط على 

البحث األكادميي الضيق، علمًا أن األبحاث األكادميية بهذا اخلصوص، ما  صعيد 

زالت شحيحة جدًا. 

شهادات عن مسيحية العرب
املسيح  تالميذ  اجتمع  أنه حني   )4-2:2 )أعمال  الرسل«  »أعمال  في  يرد   

عام  أورشليم،  في  علّية صهيون  في  األوائل  املؤمنني  وجماعة  مرمي  العذراء  ووالدته 

33، في اليوم العاشر لصعود املسيح إلى السماء، حتدثوا هم واجلمهور خارج مكان 

االجتماع بلغات مختلفة مبا فيها العربية، وكان بينهم عرب. 

يذكر بولس الرسول في رسالته »إلى كنائس غالطية« أنه هرب من دمشق   

ويقول: »ذهبت على الفور إلى بالد العرب« )1-17(. بالد العرب هذه هي دولة األنباط 

التي كان يحكمها يومها احلارث الرابع. وبقي بولس الرسول في بالد العرب لشهور، 

املسيحية  تاريخ  في  مبشر  أعظم  إن  القول  يحق  لذلك  السياحة.  لشأن  ليس  وطبعًا 

)رسول األمم( هو أول من بّشر بني العرب.

يؤكد املؤرخ لتاريخ الكنيسة القدمية يوستينوس )استشهد في العام 165(   
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أن الرعاة الذين زاروا بيت حلم لرؤية الوليد الطفل يسوع كانوا من العرب األنباط، 

التاسع  الرها األبجر  تنّصر عربّي، هو ملك مملكة  الذي  العالم  امللك األول في  وأن 

)149 - 224(، وكان ذلك في عام 200 ميالدي، وأن قسطنطني لم يكن أول إمبراطور 

فيليب   – فيليبوس  اإلمبراطور  قبله سريًا  اعتنقها  إذ   ،)312 )عام  املسيحية  اعتنق 

العربي )244 - 249(. 

سمعان، األسقف الثاني على كنيسة أورشليم بعد رئيسها األول يعقوب )عام   

33(، يعود أصله إلى العرب. وكان أسقفها إيليا وأسقفها سمعان )عام 134( من 

العرب أيضًا )ِمن جند(. وهناك آخرون، مبن فيهم البطريرك صفرونيوس )عبد الله( 

الذي كان من سوريا، والذي سلم مفاتيح القدس للخليفة عمر بن اخلطاب إبان فتحها 

عام 638، وأعطاه عمر »العهدة العمرية«. 

أما الناسك اليوناني هيالريون الغزي )291 - 371( الذي ترك صعيد مصر   

وأتى إلى غزة عام 328 وتنسك في دير هناك، فكانت قد اهتدت بوعظاته وسيرته 

»قبائل برمتها من العرب«. وتشير العديد من املصادر إلى أن الناسك سمعان العمودي 

)389 - 459( السوري من بلدة صيص، عربّي أو من أصول عربية، لكن األهم أنه 

كان »محبوب العرب«، إذ كان يزوره هؤالء آتني من صحراء الشام جموعًا جموعًا 

يحطمون أصنامهم ويشهرون مسيحيتهم. 

أسماء  فيها  مبا  املشهورة  املسيحية  العربية  األسماء  من  العديد  وهناك   

سامتها الكنيسة قديسني، ترد في الكتب والوثائق الكنسية بصيغة يونانية، ألن اللغة 

اليونانية كانت اللغة الكنسية ولغة كتبها املقدسة، بحكم كون اإلمبراطوريتني الرومانية 

فلسطني  جنوب  من  ذوجوموس  القديس  اسم  مثاًل  يرد  احلاكمتان.  هما  والبيزنطية 

وشمال اجلزيرة. وبعد التمحيص يكتشف املرء أنه ليس إال ضجعم الذي كان »ملكًا« 

على بني سليح من قبيلة الضجاعمة. وعنه كتب ابن الكلبي في »نسب معد واليمن 

الكبير« أنه ترك امللك و«كره الدماء والدنيا وتعبد في نصرانيته«. 
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 24 بتاريخ  بذكراه  العاملية  الكنيسة  حتتفل  الذي  إيريثيوس  القديس  أما   

كانون األول، الستشهاده في أخدود حرقًا مع 300 شهيد وشهيدة رفضوا االرتداد 

عن مسيحيتهم، فما هو إال العربي احلارث بن كعب الذي استشهد وأبناء من عشيرته 

استشهاد  قصة  وردت  وقد  ومنحا.  وظفار  من جنران  كل  في   ،523 أو   520 عام 

- 10(. أما القديسان كوسماس  هؤالء العرب املسيحيني في »القرآن« )البروج، 1 

لم  وطبيبان وصيدليان  فهما عربيان سوريان الهوتيان  والدمياني(  )قزما  ودميانس 

يقبضا األجرة مقابل العالج وُسّميا »الزاهدان بالفضة«، ورفضا تركيب أدوية سامة 

بهدف القتل، ألن »ديننا ينهانا عن هذا«. وقد استشهدا بتاريخ 27 أيلول عام 300 

إبان حكم اإلمبراطور ديوقلتيانوس. 

مواطن العرب املسيحيني األوائل وممالكهم
يعود أصل العرب املسيحيني األوائل ونسبهم للعرب القحطانيني األصالنيني   

الذين عرفوا السكن الثابت وليس املتنقل فقط. عاش هؤالء حياة حضرية إلى حد ما. 

موطن العرب املسيحيني في اجلزيرة  العربية كان في جنوبها في األساس، في »اليمن 

وفي وسطها حيث  واخلط(،  وهجر  وقطر  الشرقية )سماهج  أطرافها  وفي  السعيد« 

أسست قبيلة كندة مملكة. وتواجَد في مكة »موقف النصارى« و»مقبرة النصارى« على 

طريق احلج إلى عرفات. وفي البالد السورية قطن العرب املسيحيون في بلدات سوريا 

ولبنان وفلسطني واألردن وصحاريها، هذا باإلضافة إلى سكنهم وترحالهم في بلدات 

العراق وصحرائها.

بهذا يكون العرب املسيحيون والوثنيون قطنوا ضمن أرقى امبراطوريتني في   

ذلك التاريخ )الرومانية والفارسية(، وعلى تخومهما.

والتدمريون  واألردن(،  فلسطني  )جنوب  األنباط  العرب  استقر  السورية،  البالد  في 

)شمال صحراء الشام حتى تدمر(، والصفئيون )شرق دمشق وجنوب شرقها جهة 

العراق، وجبل صفا وجبل حوران(، والتموديون )شمال احلجاز حتى حدود تبوك غربًا، 
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وثيما شرقًا، ودومة اجلندل شمااًل(. أما في العراق فقطن العرب في اجلزيرة الفراتية 

وفي الصحراء. 

كان للعرب املسيحيني مراكز وعواصم حضرية متطورة، أهمها: اجلابية في   

العربية.  للجزيرة  النهرين، وجنران  لبالد ما بني  )للبالد السورية(، واحليرة  اجلوالن 

هذا عدا وجود العرب املسيحيني في مقاطعات فلسطني األولى والثانية والثالثة، وقد 

ُبناتها ومن  أّسسوا ممالك عربية مسيحية وحكموها و/ أو قطنوا فيها، وكانوا من 

املبشرين باملسيحية فيها وفي املناطق املتاخمة لها، وذلك في املناطق واملراكز واملمالك 

ضمن أو على تخوم وما بني اإلمبراطوريتني البيزنطية )الرومانية اليونانية( والفارسية. 

وقد قاد هذا إلى تأثرهم الكبير بأعظم حضارتني في تلك احلقبة من التاريخ،   

ومن ثم إلى نشرهما وإن كان بشكل محدود بني سائر العرب. وكانت ممالكهم العربية، 

حاضنة للمسيحية ولنهضويتها وملدنيتها. ومن هذه املمالك:

مملكة األنباط:
حكم  إبان  تطورها  أوج  وبلغت  امليالد،  قبل  السادس  القرن  في  تأسست   

شمااًل.  دمشق  إلى  فلسطني  جنوب  وامتدت  ق.م–40م(،   9( الرابع  احلارث 

عاصمتها البترا الشهيرة. واألنباط عرب عرفوا املسيحية منذ قرنها األول، وعندهم 

اختبأ بولس الرسول وبّشر. ليس املقصود أن األنباط كانت مملكة مسيحية، فقد 

كان غالبية سكانها وثنّيني، لكن بعضهم تنّصر. 

مملكة تدمر:
تتبع  وكانت  واألردن.  فلسطني  جنوب  إلى  سوريا  في  تدمر  من  امتدت   

أن  ورغم  العرب،  قاطنيها  بني  املسيحية  انتشار  ازداد  الرومانية.  اإلمبراطورية 

ملوكها كانوا وثنيني إال أنهم لم يعادوا املسيحية ولم مينعوا انتشارها. ومن أشهر 

ملوكها أذنيه، ملك العرب الذي هزم ملك الفرس شابور. 
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مملكة الغساسنة:
الغساسنة تأسيس ساللة  يعود  وملوكها.  بقاطنيها  مملكة عربية مسيحية،   

)آل جفنة( وإمارتها إلى ملكهم جفنة بن عمر امللقب بـ »ماء السماء«. وقد امتدت 

هذه اململكة من شمال سوريا عبورًا بفلسطني وصواًل إلى العقبة. وتنّصر الغساسنة 

منذ القرن الرابع، وآخر عواصمهم كانت بلدة اجلابية في اجلوالن. ومن أشهر 

ملوكهم احلارث بن جبلة )529 - 569(، واملنذر ابن احلارث )569 - 582(، 

والنعمان ابن املنذر )582 - 583(. وقد حكمتهم أحيانًا نساء ملكات، منهم ماريا 

وسلمى واثنتان باسم هند. 

وصمدوا  هذا  سبيل  في  روما  وحاربوا  الستقالليتهم  الغساسنة  تعّصب   

وانتصروا، فاضطرت الرومان التخاذهم حليفًا لهم ضد الفرس واملناذرة. وتعّد 

مملكة الغساسنة اململكة العربية املسيحية األولى واألكبر واألكثر متدنًا وحضارة، 

وأيضًا املبادرة لتنصير قبائل عربية وثنية أو بطون لها جاورتها أو سكنت ضمن 

مناطقها. 

وقد قضت روما املسيحية على الدولة العربية املسيحية األولى، ألنها ال تريدها   

قوية مستقلة، وألنها تتهمها بأنها تهادن الفرس واملناذرة أحيانًا وال حتاربهم كما 

يجب، وألنها تتهم الغساسنة بالهرطقة العتقادهم بالطبيعة الواحدة للسيد املسيح. 

وقد احتلت روما مملكة الغساسنة ونفت املنذر إلى صقلية عام 582، ثم نفت ابنه 

ووريثه النعمان عام 583. 

مملكة املناذرة:
هي الوريثة للمملكة احلضرية القدمية »احليرة«، وهي مملكة »عربايا« بحسب   

القبلي. استمر  إلى أصلها  نسبة  »اللخميني«  وهناك من يسميها مملكة  الفرس، 

حكم هذه اململكة ثالثة قرون. وإذا كان من العادة ومن الطبيعي أن يكون الناس 

على دين ملوكهم، فقد قلب املناذرة العرب املسيحيون هذه العادة رأسًا على عقب، 
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إذ كانت غالبيتهم الساحقة من املسيحيني، بينما كان ملوكهم وثنيني. وقد حاول 

ملكهم النعمان بن قاسط )400 – 418( أن مينع تنصرهم، لكنه فشل في هذا 

قابوس )أبو  الثالث  النعمان  األخير  ملكهم  لكن  عرشه.  على  خوفًا  عنه  وتراجع 

580 - 602( تخلى عن وثنيته وتنّصر. وبذا أصبح امللوك على دين رعيتهم! ثم 

قضى خالد بن الوليد على مملكة املناذرة عام 633 في أثناء فتح العرب املسلمني 

لبالد الفرس. 

قبائل ومراكز عربية مسيحية
تنوخ  فغلبت  الشام،  سليح  »وردت  الذهب«:  »مروج  في  املسعودي  يذكر   

وتنصرت، فملكها الروم على الشام«. ويذكر اليعقوبي في كتابه »التاريخ«: »تنصرت 

من اليمن طيء ومدجج وبهراء وسليح وتنوح وغسان وخلم«. ويؤكد هذا حوقل 

في كتابه »صورة االرض«، مضيفًا قبيلة تغلب إلى القائمة. ويورد البالذري في 

»فتوح البلدان« أن بني كتانة وبني منذر وبني اجلوشن تنّصروا، وأن »أياد دانت 

وجذام.  وعاملة  وبلي  عذرة  وبني  القائمة: خلم  إلى  ويضيف  وتنصروا«،  لغسان 

العذريون(.  الشعراء  )منهم  عذرة  بني  َر  تنصُّ »األغاني«  في  األصفهاني  ويذكر 

ويذكر ابن خلدون في »العبر« تنّصر قبيلة كلب في دومة اجلندل وتبوك. ووصلت 

نصرانية قبيلة جذام إلى حد إطالق أسماء مسيحية على بطونها )مثل»اليعاقبة« 

و»املطارنة«(. 

ويرد في الكتب التراثية عن تاريخ العرب وجغرافيتهم وشعرهم، عن تنصر   

وتنوح  وُحمير وطيء وكلب ومتيم  العراق هي: مدجج  قبائل في  أو بطون  قبائل 

وتغلب وربيعة وبكر وعنزة وضبيعة وشبيان وذهل ومتيم والالت وقيس. أما في 

اجلزيرة العربية فيرد ذكر قبائل أو بطون: إياد وربيعة وكندة وبكر وتغلب والنمر 

وعبد القيس- فهؤالء »كلهم نصارى«، وفق تأكيد بن حزم في كتابه »جمهرة أنساب 

العرب«. كما أن قبائل كندة أو بطونها )آل جنران وآل حارث( مسيحية أيضًا، هذا 
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عدا قبائل أو بطون أسد ومتيم وخزارة وحنيفة واألزد وغطفان. 

جتدر اإلشارة إلى ورود أسماء مراكز وبلدات مسيحية قدمية وصل بعضها   

ومرضة  وعدن  ظفار  ومنها:  الكنسي،  الهرمي  املبنى  في  األسقفية  درجة  إلى 

)هرمز( وسماهج وقطر والبحرين وهجر واخلط وجنران واجلابية واحليرة واألنبار 

أديرة  ُتذَكر  املسيحية  العربية  األديرة  ومن  وصندودا.  وكريت  ونصيبني  والرها 

الكندي  عمر  )ابنة  الكبرى  هند  ودير  وحنا  ومرمي  وعلقة  وحنظلة  ويوحنا  إيليا 

السماء«(،  ماء  »ابن  بـ  املعروف  الثالث  النعمان  وزوجة  املرار«،  »آكل  بـ  امللقب 

أياد  النعمان(، وأديرة اجلزعة وبنو مرينا واألعور بن  )ابنة  ودير هند الصغرى 

نسائية، رهبانيات  تأسست  كما  والقضاء(.  )العدل  والسواء  واجلماجم  وبنوقرة 

منة مثل رهبانية هند الكبرى، ورهبانية هند الصغرى، ورهبانية بكارى العبادين. 

اإلسالم،  ظهور  قبل  اجلاهلية  في  مسيحيون  عرب  شعراء  واشتهر  وبرز   

اخلالفة  دولة  عصر  في  عاش  من  ومنهم  املخضرمني،  بني  من  ُصنفوا  وآخرون 

اإلسالمية، وكان لبعضهم دور بارز في »الديوان الشعري« للعرب. 

وتؤكد وثائق »املجامع الكنسية املسكونية السبعة« )لكونها جتمع ممثلي املسيحية 

في كل املسكونة(ـ مشاركة ممثلي العرب املسيحيني وأسقفياتهم فيها. في هذه 

د الهوت أسس العقيدة املسيحية وكذلك النظام الكنسي. وقد شارك  املجامع حتدَّ

العرب في تلك املجامع من أولها إلى آخرها، وخاض بعضهم نقاشًا الهوتيًا حادًا 

مع أو ضد االنشقاقات التي جرت على إثرها. وكانت انعقدت املجامع اخلمس 

األولى منها قبل ظهور اإلسالم في أعوام 325 و381 و431 و451 و553. أما 

املجمعان السادس والسابع فانعقدا في عامي 681 و787. 

وميكن تلخيص الدور النهضوي للعرب املسيحيني قبل ظهور الدين اإلسالمي   

مبا يلي:

نبتة ليست  املشرقية،  العربية  املسيحية  فيها  مبا  عمومًا،  املسيحية    •  
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ونتاج  بنت  هي  مؤقتة.  أو  عابرة  أو  طارئة  أو  دخيلة  وليست  الشرق  في  غريبة 

أصالني وأصيل لهذا الشرق. هنا جغرافيتها وتاريخها، ومن هنا جرى االنطالق 

لتبشير األمم الوثنية بها في العالم بأسره. والعرب من أوائل من اعتنقها. 

القبائل بني  املسيحية  نشر  في  بارز  دور  املسيحيني  للعرب  كان    •

بالله  اإلميان  ونهضته؛  التوحيد  فكرة  والوثنيني  العرب  بني  نشروا  بهذا  العربية. 

والتأسيس النتماءات أوسع من  ونبذ اجلاهلية،  الكل وضابطهم(،  الواحد )خالق 

القبلية. 

وبنوا أسسوا  فقد  سلبيني،  مؤمنني  مجرد  املسيحيون  العرب  يكن  لم    •

كنائس وأديرة ورهبانيات وأسقفيات باإلضافة إلى نشرهم املسيحية في مناطقهم،

العالم في  األولى  للكنيسة  وبطاركة  مطارنة  وحتى  وأساقفة  كهنة  منهم  وكان 

وأسسوا قديسون،  بينهم  من  وسيم  شهداء،  منهم  وسقط  أورشليم(.  )كنيسة 

ممالك وإمارات وحضريات عربية مسيحية. وكان من بينهم شعراء وخطباء وحكماء 

تخلف  من  العرب  لنهوض  األولى  اللبنات  تأسيس  في  تأثيرهم  لهم  مشهورون 

اجلاهلية. 

وعلّموهما، والكتابة  القراءة  األوائل  املسيحيني  العرب  بعض  تعلَّم    •

الثقافات واحلضارات  واطلع بعضهم على  املقدسة.  الكتب  لقراءة  بسبب احلاجة 

الهيلينية )اليونانية( والرومانية والفارسية، خصوصًا الذين عاشوا ضمن مناطق 

نفوذ اإلمبراطوريتني الرومانية - البيزنطية والفارسية، ونقلوا هذا بشكل محدود 

إلى العرب. 

إن من يبحث في الدور العربي املسيحي ومساهمته في النهضة العربية منذ   

يتجنب احلقيقة حني  العشرين، ال  القرن  بدايات  الثامن عشر حتى  القرن  أواخر 

يؤكد أن بذور هذه املساهمة تعود إلى القرون األولى لأللفية االولى، إذ كان العرب 

املسيحيون، طالئعيني ونهضويني في استيعاب حضارات ومدنية في احلقب التي 
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عاشوا فيها، ونشرها ولو بشكل محدود في مجتمعهم اجلاهلي والقبلي املتخلف، 

هذا عدا اإلميان بالله الواحد، والتخلي عن الوثنية وعبادة األصنام. 

العرب املسيحيون في اخلالفة اإلسالمية
عرف الرسول العربي الكرمي محمد )570 - 632م( العديد من النصارى   

أيضًا  هكذا  عائلية.  وقربى  واحترام  صداقة  عالقات  ببعضهم  وربطته  العرب، 

بعد  ما  في  الراشدين  واخللفاء  البيت  وآل  الرسول  من صحابة  العديد  عالقة  كانت 

مبا  شمالها،  إلى  جنوبها  من  العربية  اجلزيرة  في  القاطنني  املسيحيني  بالعرب 

ومواعظه. خطاباته  ُيلقي  األيادي  ساعدة  القس  كان  مكة  أسواق  وفي  مكة.  فيها 

لم يضمر العرب املسيحيون العداء للدعوة احملمدية؛ دعوة التوحيد واإلميان   

بتوصية  األوائل،  املسلمون  هاجر  يثرب  وإلى  ساندوها.  وإمنا  األحد،  الواحد  بالله 

من الرسول بعد أن جار عليهم قومهم. وفي يثرب استقبلتهم، من بني من استقبلهم، 

قبيلة األزد النصرانية. ومبلك احلبشة النجاشي املسيحي احتموا واستجاروا. بهذا 

يكون العرب املسيحيون قد دعموا النهضة اإلميانية واحلضارية التي أتى بها اإلسالم 

ملجتمع جاهلي عاداه في بدايات انتشار دعوته. 

بشكل  سورة،   23 في  آية   127 في  »القرآن«  في  »النصارى«  ذكر  ويرد   

مباشر. ويرد ذكر »عيسى« )السيد املسيح( عشر مرات، منها: »إذ قالت املالئكة يا 

مرمي إن الله يبّشرك بكلمة منه اسمه املسيح عيسى ابن مرمي وجيهًا في الدنيا واآلخرة 

ومن املقربني« )آل عمران، 45(. وُتذكر »العذراء مرمي« 34 مرة، منها: »يا مرمي إن 

الله اصطفاِك وطّهرِك واصطفاِك على نساء العاملني« )آل عمران، 42(. أما »اإلجنيل« 

فيرد ذكره 13 مرة، منها: فيه »وآتيناه اإلجنيل فيه هدى ونور ومصّدقًا ملا بني يديه 

من التوراة وهدى موعظة للمتقني« )املائدة، 46(. 

وقد قيّم اإلسالم املسيحية عاليًا: »إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون   

والنصارى من آمن بالله واليوم اآلخر وعمل صاحلًا فال خوف عليهم وال هم يحزنون« 
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)املائدة، 69(؛ و»من آمن بالله واليوم اآلخر وعمل صاحلًا فلهم أجرهم عند ربهم وال 

خوف عليهم وال هم يحزنون« )البقرة، 62(؛ و»قولوا آمّنا بالله وما ُأنزل إلينا وما ُأنزل 

إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 

النبيون من ربهم ال نفّرق بني أحد منهم ونحن له مسلمون« )البقرة، 136(؛ و»وقولوا 

آمّنا بالذي ُأنزل إلينا وُأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد« )العنكبوت، 46(. ويقول الله 

لعيسى: »وجاعٌل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة« )آل عمران، 55(.

أهل  جتادلوا  »وال  الكتاب«:  »أهل  هم  القرآن،  في  جاء  كما  واملسيحيون   

الكتاب إال بالتي هي أحسن« )العنكبوت، 46(؛ و«ادُع إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة 

احلسنة« )النحل، 125(؛ و»ولتجدن أقربهم موّدة للذين آمنوا الذين قالوا إّنا نصارى« 

)املائدة، 82(. 

وقد عاش العرب املسيحيون في ظل حكم اخلالفة اإلسالمية ما يقارب 13 قرنًا  

وحكم والعباسية  األموية  ثم  ومن  الراشدة،  باخلالفة  بدءًا  م(،   1918  -  633(

املماليك، وانتهاًء باخلالفة العثمانية.

وساهموا، مع غيرهم من مسيحيي اثنيات أخرى، مساهمة كبرى في بناء ما   

أصبح ُيعرف بالتمدن العربي اإلسالمي أو باحلضارة العربية اإلسالمية. 

بالترحاب  اإلسالمية  الفتوحات  مصر  وأقباط  املسيحيون  العرب  واستقبل   

عمومًا، بل وقاتلوا إلى جانبها ضد الفرس وضد »الروم« )بيزنطيا( رغم كون الروم 

مسيحيني مثلهم. وبسبب اطالع املسيحيني العرب، خصوصًا قاطني البالد السورية 

ثروة  كانوا  لغاتها،  وعلى  والفارسية  والرومانية  اليونانية  احلضارات  على  والعراق، 

لصناعة  وجاهليتها  الصحراء  بداوة  من  انطلقت  إسالمية  عربية  ألمة  وثقافية  علمية 

متدنها وحضارتها. 

ني ونهضوي، إال وكان للعرب املسيحيني  ما من مجال علمي وحضاري، متدُّ  

يبرز هنا بشكل خاص دور  وتعميمه.  بارز في نشره  اثنيات أخرى دور  وملسيحيي 
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التراجمة الذين نقلوا للعربية، عن اليونانية والفارسية والسريانية، أمهات كتب الفلسفة 

وشتى العلوم. إذ يقول الفارابي )املعلم الثاني بعد أرسطو( إن الفضل يعود للنصارى 

في تعليم املسلمني الفلسفة. 

هكذا تعلم العرب في دولة خالفتهم اإلسالمية بناء وإدارة احلْكم والدواوين   

)الوزارات( واملالية والفلسفة وعلوم الطب والكيمياء واحلساب والفلك والبناء والعمارة 

السفن  وبناء  السالح  صناعة  عدا  والغناء(،  واملوسيقى  والنقوش  )الرسم  والفنون 

والتجارة والزراعة وشتى احِلرف. 

وإمنا  احلضارة،  لتلك  وناسخني  متلّقني  مجرد  املسلمون  العرب  يكن  ولم   

كانوا مطّورين لها ومبدعني فيها. وقد شكلت إجنازاتهم العظيمة في املجاالت العلمية 

بعد  احلديثة  نهضتها  لصناعة  ألوروبا  غنية  مقدمة  بعد  ما  في  املختلفة  واحلضارية 

السبات والتخلف الطويل للقرون الوسطى. 

أما في املجال الديني املسيحي - اإلسالمي والالهوتي الفقهي، فلقد كان   

أيضًا للعرب املسيحيني وللحوارات الدينية مع املسلمني في العقود األخيرة للخالفة 

األموية والقرون األولى للخالفة العباسية، تأثير بارز للمنطق الالهوتي املسيحي في 

علم الكالم اإلسالمي، وللرهبانية في الصوفية، إلى جانب التفسير الرمزي التأويلي ال 

احلرفي للكتب املقدسة، ومسائل اإلرادية واجلبرية وحق االجتهاد وتغليب العقل على 

النسخ والنقل. 

النهضة األوروبية كخلفية لنهضة العرب املسيحيني
ُيعيد املؤرخون والباحثون عصر التنوير والنهضة األوروبية إلى بدايات القرن   

عشر  الثامن  القرنني  في  وتبلَور  ونضج  أوروبا  عموم  اكتسح  لكنه  عشر،  السادس 

والتاسع عشر. كانت تلك نهضة عارمة، فكريًا وعلميًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 

وثقافيًا، وهي نهضة ارتبطت بثورات اجتماعية ضد أنظمة اإلقطاع وامللكية املطلقة 

واختراعات  واكتشافات  صناعية  وبثورة  معها،  املتحالفة  الكنسية  املؤسسة  وهيمنة 
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علمية وتكنيكية، وبحركة فكرية فّوارة أخضعت كل شيء إلى محكمة العقل، فإما أن 

ُيثبت حقه في الوجود أو يزول. 

واإلخاء  )احلرية   1876 العام  في  الفرنسية  الثورة  شعار  أصبح  وقد   

واملساواة( ما ُيشبه الديَن ألوروبا، وأصبحت الدميقراطية والعدالة االجتماعية وفصل 

الدين عن الدولة »األقانيم املقدسة الثالثة« للعقد االجتماعي اجلديد. ومن الطبيعي أن 

يقود كل هذا إلى »ربيع الشعوب« األوروبية )1840 - 1848(، فانهارت إمبراطوريات 

واستقلّت شعوب وقامت دول قومية وطنية جديدة، وأصبح حق تقرير املصير للشعوب 

األوروبية وحرية الفرد/ الذات من املقدسات. 

أما الشرق العربي، فكان يغط يومها في سبات وتخلف وركود عميق، في   

ظل هيمنة خالفة عثمانية أصبحت »رجاًل مريضًا«. لم يعد الشرق منتجًا للحضارة 

إلى استعماره  تتطلع  أوروبا حديثٍة  فتاتها من  لبعض  متلقيًا  بل كان  لها،  ومصّدرًا 

واقتسامه. وليس باإلمكان لثقافة القنانة واإلقطاع واالستبداد املطلق أن تصمد أمام 

وقوة  عامة  ملكية  العلم  وجعلت  القدمية  املسلّمات  حّطمت  صاعدة  رأسمالية  ثقافة 

إنتاجية جبارة. 

لم يعد بإمكان السلطنة العثمانية أن تنعزل عن العالم ما دامت تريد البقاء.   

لذلك اضطرت إلى توقيع معاهدات ومنح امتيازات وفتح أسواقها لالستيراد وللتصدير، 

ومدنها وموانئها للقنصليات وللممثليات األوروبية؛ فرنسا وإجنلترا وبروسيا والنمسا 

وروسيا، وكذلك أميركا. وقد ترافق هذا مع ما ُعرف بنظام »احلماية«، إذ كانت كل 

دولة أوروبية عظمى تضع حتت »حمايتها«، مبوافقة السلطنة، طوائف ومذاهب دينية 

مسيحية ويهودية. 

تبع هذه اإلجراءات قدوم اإلرساليات الدينية التبشيرية األوروبية واألميركية   

على اختالف مذاهبها إلى »بالد عثمان« والسماح لها بإقامة مؤسسات فيها )بابوية 

مئات  بفتح  اإلرساليات  تلك  وقامت  وأرثوذكسية(.  وإجنيليكية،  وكاثوليكية،  التينية، 
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املدارس وبناء مؤسسات للخدمات الصحية واالجتماعية. 

أعقب ذلك جلوء السلطنة العثمانية إلى تعميم نظام »امللّة«، واملقصود بـ«امللّة«   

مجموعة لرعية من املواطنني من أتباع مذهب ديني آخر )غير مسلم(، وُسمح لكل ملّة 

بأن تدير شؤونها الداخلية اخلاصة باستقاللية دينية - طائفية بقيادة رجال الدين. 

بهذا أصبح االنتماء الديني - املذهبي انتماًء هوّياتيًا خاصًا يتمتع ببعض االستقاللية 

عميقة،  عثمانية  دستورية  إصالحات  ورافقه،  ذلك  سبق  قد  وكان  الذاتية.  واإلدارة 

أهمها: »خطي شريف كلخانة« عام 1839 و»خطي شريف همايون« عام 1856، ومن 

وقد  الثاني.  السلطان عبد احلميد  إبان خالفة   1876 اعتماد دستور جديد عام  ثم 

الشريعة اإلسالمية كأساس ملزم  الدستورية عمليًا اعتماد  أبطلت هذه اإلصالحات 

للتشريع والقضاء بحق املسيحيني، وأعفتهم من دفع اجلزية وضريبة اخلراج، وسمحت 

بخدمتهم في اجليش، أو دفع البدل. 

هكذا وصلت بعض شذرات وإشعاعات النهضة األوروبية إلى داخل السلطنة   

التنوير  األولية حلركة  والثقافية  املادية  املقدماُت  آخر  بعد  عقدًا  وتراكمت  العثمانية، 

العربية، وأصبح العرب املسيحيون من طالئعها وروادها األكثر واألبرز واألعمق في 

اإلصالح  أمنلة، حلركة  قيد  التنكر،  دون  من  هذا  العربي.  للوضع  ومالءمتها  تبنيها 

املعنيون  واألمراء  علي،  محمد  مصر  )حاكم  وروادها  اإلسالمية  العربية  والتنوير 

والشهابيون في لبنان، واألفغاني والكواكبي والطهطاوي وآخرون(.

وُيجمع املؤرخون والباحثون على حتديد عصر التنوير العربي احلديث من   

عام 1798 إلى عام 1920، أي منذ بداية حملة نابليون على مصر وانتهاء بانهيار 

حكم  وبدء  بيكو«   - »سايكس  اتفاق  وفق  العربي  العالم  وجتزئة  العثمانية  اخلالفة 

االنتداب الفرنسي على بالد الشام والعراق. وكانت بالد الشام )لبنان أواًل، وسوريا 

وفلسطني( حيث قطنت غالبية العرب املسيحيني، هي املهد للتنوير، إلى جانب مصر 

أيضًا، مِلَا توّفر لديها من نهضويني عرب مسلمني وحتت تأثير هجرة متنورين لبنانيني 
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وسوريني إليها. لكن نضوج مجاالت وطروحات التنوير العربي جرى منذ أواسط القرن 

التاسع عشر حتى عشية أواسط القرن العشرين. 

وال يعود الدور الريادي والطليعي للعرب املسيحيني لكونهم مسيحيني، كأّن   

اإلنسان حتى يكون متنورًا يجب أن يكون مسيحيًا، فموقف كهذا هو موقف عنصري 

بجوهره ويتنافى مع العلم، فالذي يصنع التنوير ال بّد أن يكون متعلمًا ومثقفًا ويجيد 

اللغات األجنبية، حتى يكون بإمكانه االطالع على منجزات النهضة األوروبية. هذا عدا 

انتمائه، اقتصاديًا واجتماعيًا، للفئات املتوسطة ومن ذوي املهن احلّرة ومن أصحاب 

لدى  التنويرية  للعملية  املقّومات  تلك  كل  توافرت  وقد  واإلبداع.  التأليف  على  القدرة 

طليعة عربية مسيحية بفضل ما ُذكر سابقًا من معاهدات وامتيازات وإجراءات أتاحتها 

في  خاص  بدور  قامت  التي  اإلرساليات  وبفضل  أوروبية،  لدول  العثمانية  السلطنة 

اهتمامًا  أولت   - وكنائسها   – األوروبية  الدول  أن  البيان  وغنّي عن  التنوير.  »نشر« 

وتوظيفيًا في  مهنيًا  وإعدادًا  تعليميًا  دولة اخلالفة،  العرب ضمن  باملسيحيني  خاصًا 

مؤسساتها وأجهزتها، وحتى كوكالء لشركاتها االقتصادية. 

ويصعب تعداد جميع مجاالت التنوير وحقوله، وِذكر جميع األعالم العربية   

املسيحية الرائدة في صناعته. لكن ميكن القول إنه ما من مجال ثقافي وأدبي وتعليمي 

إال  والوطني،  والقومي  والفكري  واالقتصادي  السياسي  فيه  واجتماعي، مبا  وعلمي 

وطرقه هؤالء. ومن ذلك:

والثانوية االبتدائية  املدارس  مئات  بفتح  اإلرساليات  قامت  التعليم:    •

في عشرات البلدات حيث يتواجد عرب مسيحيون. وتنّوعت مواضيع التدريس بني اللغة 

العربية وآدابها واحلساب والتاريخ واللغات األجنبية )اإلجنليزية والفرنسية والروسية 

واألملانية وغيرها(. وكل مدرسة إلرسالية قامت بتدريس لغة الدولة التي تتبع لها، كما 

جرى فتح مدارس مهنية. حدث هذا في دولة/ سلطنة ندرْت فيها املدارس واقتصرت 

مواضيع التدريس على اللغة والدين ومبادئ أولية في احلساب. 
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وقد تأسست أول مدرسة إرسالية في لبنان )عني طورا( عام 1734 على يد الكاهن 

وبلغ عدد  بيروت.  في   1833 عام  للبنات  ثانوية  أول مدرسة  فتح  ومّت  بطرسمبارك، 

املدارس األميركية اإلجنيلية وحدها 390 مدرسة حتى عام 1885، وعدد املدارس 

املتنورون  وتنّبه  العشرين.  القرن  مطلع  في  مدرسة   120 الشام  بالد  في  الروسية 

العرب املسيحيون ألهمية املدارس فسارعوا إلى فتح مدارس وطنية، إذ أسس بطرس 

البستاني مدرسة وطنية عام 1863، وأسس املطران يوسف الدبس مدرسة احلكمة، 

وسار على منوالهما آخرون. 

كما أسست إرساليتان أميركيتان أول جامعتني في الشرق العربي: اجلامعة   

الروس  أما   .1874 القديس يوسف عام  1866، وجامعة  بيروت عام  األميركية في 

في  للمعلمني  دار  األول:  )سيمينار(،  وتخريجهم  املدرسني  معهدين إلعداد  فافتتحوا 

الناصرة عام 1886، والثاني للمعلمات في بيت جاال عام 1890. 

ومهما بالغ املرء في تقدير دور تلك املدارس في محو األمية وإكساب الطلبة   

ملكية إتقان اللغات األجنبية، فإنه يبقى مقّصرًا في اإلحاطة بإعدادها القاعدَة املادية 

والثقافية النطالق النهضة التنويرية. تكفي اإلشارة إلى أن نصف املتعلمني في عموم 

دولة اخلالفة العثمانية، في القرن التاسع عشر، هم من خّريجي تلك املدارس. وكذلك 

ملواصلة  وروسيا  وفرنسا  وبريطانيا  أميركا  قصدوا  الذين  املسيحيني  العرب  مئات 

دراستهم اجلامعية. هذا عدا مئات األكادمييني واملدرسني والتراجمة الذين تخرجوا 

وفي  املعلمني،  إلعداد  الروسيني  املعهدين  وفي  بلبنان،  األميركيتني  اجلامعتني  في 

جامعات في أميركا وفرنسا وإجنلترا وروسيا. 

بيدس  وخليل  اجلوزي  وبندلي  نعيمة  ميخائيل  تخّرج  املثال،  سبيل  وعلى   

ونسيب عريضة وفارس منر واسكندر اخلوري البيتجالي وغيرهم في املدارس الروسية 

في بالد الشام وفي جامعات روسيا. وبفضل مدارس ومعاهد وجامعات اإلرساليات، 

األوروبية  اللغات  عن  العربية  إلى  نقلوا  الذين  املترجمني  من  واسعة  كوكبة  ظهرت 
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العربي  لشعبهم  أوصلوا  وبهذا  األدبية،  والكتب  والفكرية  العلمية  واألبحاث  املقاالت 

احلديث؛  األدبي  اإلبداع  فيها  املختلفة مبا  املجاالت  في  األوروبية  النهضة  منجزات 

الروائي والقصصي واملسرحي والشعري. 

واملفكرين  واحملاسبني  واحملامني  واألطباء  املدرسني  إن  القول  في  مبالغة  من  وليس 

النهضويني األوائل، خصوصًا في بالد الشام، كانوا من خريجي تلك املدارس واملعاهد 

واجلامعات.

وال ميكن إغفال الصحفيني واللغويني واملترجمني واألدباء والكّتاب واملؤرخني   

والباحثني، وكوكبة الشخصيات التي أسست للفكر القومي والوطني العروبي. 

الزاخر الله  عبد  السوري  الشماس  أسس  والصحافة:  الطباعة    •

)من حلب(، مبساعدة البطريرك أثناسيوس دّباس، املطبعة العربية األولى سنة 1734 

في دير الشور. وقامت إرساليتان أميركيتان بفتح مطبعتني عام 1834 وعام 1848. 

الروماني  حنا  مؤّسيسها  من  و1874،   1855 عامي  بني  عربية  مطابع  بناء  وتتابَع 

وخليل طوري وإبراهيم النجار ويوسف شلفون وجرجس شاهني وبطرس البستاني 

طباعة  جرت  العربية  املطابع  تلك  وبفضل  سركيس.  وخليل  غروزي  جرجس  وحنا 

الكتب املدرسية والصحف وإعادة ونشر كتب التراث وكتب اإلنتاج االدبي والفكري 

والسياسي احلديث. 

أما على صعيد إصدار الصحف واملجالت، فكان رزق الله حسون أول من   

ُيصدر دورية عربية غير رسمية، أي غير تابعة للسلطنة، هي »مرآة األحوال«، وذلك 

عام  »السلطنة«  )صحيفة  شلهوب  إسكندر  الصحف  إصدار  في  تاله   .1855 سنة 

1857(، وخليل خوري )»حديقة األخبار« عام 1857(، ثم فارس الشدياق وبطرس 

للمرأة، هي »مجلة  أول مجلة   1892 نوفل في مصر عام  البستاني. وأصدرت هند 

الفتاة«. 

املسيحيني  العرب  املتنورين  يد  على  الصحف  إصدار  حركة  ونشطت   
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منها  ومصر،  لبنان  في  ومجلة  17 صحيفة  إذ صدرت  و1898،   1870 عامي  بني 

»األهرام« لسليم وبشارة تقال، و»الهالل« جلرجي زيدان، و»البيان« و»الضياء« إلبراهيم 

احلال«  و»لسان  البستاني،  لسليم  و»اجلنة«  البستاني،  لبطرس  و»اجلنان«  اليازجي، 

خلليل سركيس، و»املقتطف« ليعقوب صروف وفارس منر، و»مصر« و»مصر الفتاة« 

لويس  للقس  و»النجاح«  و»النحلة«  شيخو،  لويس  للكاهن  و»املشرق«  إسحق،  ألديب 

الصابوجني. أما أول مجلة مختصة باألدب فقد أصدرها خليل مطران عام 1900. 

هي:  ومجالت،  صحف  فلسطني  في  العشرين  القرن  مطالع  في  وصدرت   

»الكرمل« لنجيب نصار )1908(، و»األصمعي« حلنا العيسى )1908(، و»فلسطني« 

تلك  وخصصت   .)1912( الله  جار  لسعيد  و»املنادي«   ،)1911( العيسى  لعيسى 

اإلصدارات حّيزًا واسعًا من صفحاتها للتحذير من اخلطر الصهيوني وتدوين نشاط 

الدينية في  القيادة  التي بدأت تتأسس، ونقد ممارسات  الفلسطينية  الوطنية  احلركة 

البطريركية املقدسية، والدعوة لوحدة األمة العربية وحتقيق االستقالل لشعوبها. 

•  اللغة والتراث واألدب: أولى النهضويون العرب املسيحيون اهتمامًا خاصًا بإحياء 

والتجزئة  التفرقة  وبتخّطي  وأداتها،  الثقافة  وعاء  بصفتها  الفصحى  العربية  اللغة 

للغة  والتأسيس  اللغة  العامية، وبعصرنة  ولغتها  بلهجاتها احمللية  والقبلية  اجلغرافية 

أواًل  بدأ  التوجه  هذا  أن  للنظر  وامللف  القدمي.  العربي  التراث  وبإحياء  الصحافة، 

على أيدي رجال دين مسيحيني وفي أديرتهم، إلى جانب كوكبة من الباحثني العرب 

املسيحيني واألدباء الذين أنتجوا أدبيًا وترجموا أدبًا غربيًا، ونقلوا للعربية منجزات 

النهضة األوروبية. 

العربية،  اللغة  وقواميس  والنحو  القواعد  كتب  وإصدار  وضع  جرى  هكذا   

وإعادة إصدار أمهات كتب التراث، باإلضافة إلى وضع مؤلفات وأبحاث عن األدب 

العربي وتاريخ العرب القدمي، وعن التمدن واحلضارة العربية اإلسالمية في عصور 

التتريك:  زمن  في  عروبية  نهضوية  يْطلقها صرخة  املسيحي  بالعربي  وكأّن  اخلالفة. 
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هذه لغتنا، وهذه مرجعيتنا التراثية والثقافية والتاريخية ومنجزاتنا احلضارية، عليها 

التواصل  عن  انعزال  دون  من  احلديثة  العروبية  ثقافتنا  لبناء  ننطلق  ومنها  نعتمد، 

والتالقح مع التنوير األوروبي مبساهماته ومكتسباته.

وبطرس  اليازجي،  وإبراهيم  اليازجي،  ناصيف  وأنتجه:  له  أّسس  ما  هذا   

ولويس  الشدياق،  وفارس  زيدان،  وُجرجي  البستاني،  وسليمان  وسليم  البستاني، 

شيخو، وجرماُنس فرحات، وماري أنسطاس الكرملي، وسليم وبشارة تقال، وفارس 

منر، ويعقوب صروف، وغيرهم. 

الراقية ألدباء وكّتاب »الرابطة  وال يفوت املرء هنا ذكر املساهمات األدبية   

القلمية«: جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، وفوزي معلوف، 

وأمني الريحاني، ونسيب عريضة، وندرة حداد، وإلياس فرحات، وسواهم من أعضاء 

الرابطة. 

وتعود بداية التأسيس للفن السينمائي آلسيا داغر. أما رواد الفن املسرحي   

أبيض، وجنيب حداد،  وجورج  القباني،  وخليل  النقاش،  وسليم  مارون  منهم:  فيبرز 

ويوسف وإسكندر فرح، وأديب إسحق. 

من العديد  التعصب  موضوع  أشغل  التعصب:  آفة  ومحاربة  الدين    •

املتنورين العرب املسيحيني، الذين انطلقوا في معاجلته ال من كونهم مسيحيني، وإمنا 

من منطلق عروبتهم ووطنيتهم وانتمائهم للوطن الواحد واجلامع. فالدين بالنسبة لهؤالء 

قيم وأخالق سامية، وما بني األديان املختلفة من املشتَرك واجلامع هو أكثر مبا ال 

يقاس من االختالف في اجلزئيات والطقوس واملعتقدات الدينية. أما التعصب الديني 

والطائفية، فما هما إال آفة تهدد وحدة األمة وتعاضدها القومي والوطني واالجتماعي، 

ومن واجب املتدينني عمومًا ورجال الدين خصوصًا إبراز القيم واملبادئ املشتركة.

فإذا أرادت األمة أن تكون أّمة وأن حتافظ على وحدتها، فمن واجبها كما   

يؤكد املتنورون، أن تعتمد تاريخها وحضارتها املجيدة، ال انتماءاتها الدينية والطائفية 
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واالختالفات في ما بينها وتسعير العداوات بخصوصها. وعلى الدولة أن تفصل بني 

الدين والسياسة إلى جانب ضمانها حرية األديان. أي أن تكون دولة مواطنة علمانية 

ومدنية.

القول  هذا  جعل  وقد  اإلميان«،  من  الوطن  »حب  البستاني:  بطرس  يقول   

لبنان عام  الطائفية األهلية في  الفتنة  يتّوج صحيفته »اجلنان«. وحني وقعت  شعارًا 

1860، بحق املسيحيني، أنشأ البستاني افتتاحية في صحيفته خاطب فيها الناس: 

»يا أبناء الوطن«، مناديًا بفصل أديان الله عن السياسة ألن »الوطن للجميع«. وكان 

أديب إسحق أول من قال بشعار »حتيا األمة، يحيا الوطن« ونشره بالعربية مستلهمًا 

إياه من شعارات الثورة الفرنسية عام 1789. ودعا إسحق إلى عّد اللغة والتاريخ 

أن  مؤكدًا  العربية،  لألخوة  أساسًا  الديانات،  ال  للعرب،  القدمية  املجيدة  واحلضارة 

اإلخالص للوطن يجعلنا جميعًا إخوة. 

ورأى فرح انطون أنه ليس بإمكان الدين أن ُيصلح أوضاع الناس والوطن،   

وأنه ال بّد من فصل الدولة بني الدين والسياسة لضمان اإلصالح، وأن تسعى الدولة 

أساس  على  تقوم  وأن  األجنبي،  النفود  وتقاوم  العدالة،  وضمان  االشتراكية  لبناء 

الوحدة القومية والوطنية ألبنائها على اختالف أديانهم وطوائفهم. وأضاف أنه يجب 

عدم تسليم احلكم لسلطة دينية، ألنها ستظلم اآلخرين وتخدم أتباع دينها، ألن كل 

الظلم،  ملنع  الدولة،  عن  الدين  فصل  يجب  لذلك  املطلقة.  للحقيقة  ملكيته  يّدعي  دين 

ولتحقيق املساواة التامة بني أبناء األمة، علمًا أن املساواة تتعدى الفروق بني األديان. 

أما يعقوب صروف، فآمن أن التعصب الديني والطائفية هما العائق األكبر في طريق 

إصالح حال األمة وبناء وحدتها الوطنية. 

في  وحّدة  أكثر جرأة  كان  لكنه  الشمّيل،  أيضًا شبلي  أكدها  املواقف  تلك   

طرحها، مبررًا أن كل األديان تتفق في الكليات وتختلف في اجلزئيات، لكن التركيز 

على االختالفات واجلزئيات يحول دون جعل الدين دينًا واحدًا والوطن وطنًا واحدًا 
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للجميع في العالم بأسره. ووصل الشمّيل إلى حد احلسم االعتقادي التالي: ال يقوى 

فيها  إذا ضعفت  إال  ينحّط شأن األمة، وال يصلح حال األمة  الديانة إال حني  شأن 

الديانة. 

املسيحيون العرب  النهضويون  كان  العروبي:  والوطني  القومي  االنتماء    •

الرّواَد والطليعَة األبرَز في التنظير والدعوة للقومية العربية واالستقالل الوطني ووحدة 

األمة، على اختالف أقطارها وانتماءاتها الدينية واملذهبية. وقد انطلق هؤالء دومًا من 

كونهم عربًا أواًل، ال من انتمائهم الديني. وبعكس االفتراءات بحقهم، فقد رفضوا نظام 

بصفتهم  العرب  للمسيحيني  الدولة  في  ومواقع  مراكز  وإعطاء  الطائفية  احملاصصة 

في مصر،  فرعونية  أو  قبطية  دولة  إلقامة  تصدوا-  –بل  يدعوا  لم  كذلك  مسيحيني. 

ورأوا  ولبنان.  سوريا  في  مسيحية  أو  الشام  بالد  في  وفينيقية  العراق،  في  وبابلية 

في احلضارة العربية اإلسالمية ومتدنها الغابر في زمن اخلالفة حضارة لهم ساهم 

أجدادهم األوائل في صناعتها، ومنها انطلقوا. 

بهذا واصل النهضويون العرب املسيحيون استلهام تراث أسالفهم القدامى   

منذ القرون األولى لظهور املسيحية. فأجدادهم كانوا مع التمدن في زمن اجلاهلية، 

وحاربوا  اإلسالمية،  العربية  بالفتوحات  ورّحبوا  وحموها،  احملمدية  الدعوة  ودعموا 

إلى جانب العرب املسلمني ضد الروم املسيحيني. وكانت مساهمتهم كبيرة في وضع 

صروح التمدن العربي اإلسالمي وتطعيمه مبنجزات احلضارات اليونانية والرومانية 

والفارسية. 

 - العربي )1096  وحني شّنت أوروبا »املسيحية« حمالت الحتالل الشرق   

1270( وسّمتها زورًا احلرب »الصليبية«، لتحرير الشرق من املسلمني وإعادة حكم 

املسيحيني، حارب العرب املسيحيون يومها إلى جانب املسلمني ضد أوروبا املسيحية 

وبابويتها وكنيستها الداعية للحمالت والراعية لها. هكذا تصرفوا أيضًا في التاريخ 

احلديث بتصّديهم لالستعمار الغربي »املسيحي« لألقطار العربية، ورفضهم استبداَد 
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بقيادة  الكبرى  العربية  الثورَة  ودعمهم  »التتريك«،  وممارسات  العثمانية  السلطنة 

الشريف حسني بن علي وابنه فيصل عام 1916. 

الشجرة  تلك  إلى  ينتمي  احلديث  املسيحي  العربي  النهضوي  الغصن  هذا   

التربة  هذه  وعلى  املاء  هذا  ومن  وَتشّربتها.  العروبة  ماء  من  شربت  التي  األصيلة 

جرى التداعي لعقد املؤمتر القومي العربي األول في باريس في حزيران عام 1913، 

حلركة  السياسي  البرنامج  لوضع  الوطنية  القومية  األطر  ممثلي  بني  اجلمع  بهدف 

وطنية نهضوية عربية. وقد أقّر املؤمتر مطلب االستقالل اإلداري إلى حد االنفصال، 

وإقامة الدولة العربية املستقلة. وكان من بني املبادرين لعقد املؤمتر واملساهمني األبرز 

في مداخالته: شكري غامن، وإسكندر عمون، وندرة املطران، وشارل دباس، وجميل 

معلوف. 

وكان للعرب املسيحيني دور بارز في تأسيس »حركة القوميني العرب« في   

أربعينيات القرن املاضي، وفي قيادتها أيضًا، وكذلك في تأسيس وقيادة حزب البعث 

وقومية  وطنية  وأحزاب  العربي،  الشرق  في  الشيوعية  واألحزاب  االشتراكي  العربي 

وتقدمية أخرى، مبا فيها حزب »الوفد« املصري بقيادة سعد زغلول. 

وبالعروبة تشربت وللعروبة نّظرت صحف وأدبيات واهتمامات النهضويني   

املسيحيون  العرب  وكان  األديان.  من  واملوقف  وبالتراث  باللغة  املسيحيني  العرب 

النهضويون من أوائل من نّظر ووضع مؤلفات عن القومية العربية، منها كتاب »يقظة 

األمة العربية« لنجيب عازوري، و»يقظة العرب« جلورج أنطونيوس، و»نهضة العرب« 

جلورج عالف. وهذا ما واصله قسطنطني زريق بعد عقود. 

وامللفت في التنظير العربي املسيحي للقومية العربية، إجماع أصحابه على   

كون اإلسالم من مكونات الهوية القومية العربية، باإلضافة إلى اللغة والتراث والتاريخ 

األمم  أن  مؤكدين  الديني،  واالنتماء  القومية  بني  فصلوا  لقد  واجلغرافيا.  املشترك 

والدول تقوم على أساس قومياتها بتعدد أديانهم، ولم يقولوا أبدًا إن املرء يجب أن 
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يكون مسلمًا حتى يكون عربيًا، وإمنا قالوا إن كونه عربيًا يعني أن اإلسالم وثقافته 

ُوِلد وعاش  إْذ في ظل تاريخ اإلسالم وحضارته وتراثه  القومية،  من مقوّمات هويته 

وشارك وتثقف وأصبح جزءًا من األّمة. لذلك ما من غرابة في أن يكتب املتنّور يوسف 

كرم رسالة إلى عبد القادر اجلزائري يدعوه فيها إلى اعتماد مفهوم األمة على أساس 

قومي ال ديني. وما من تناقض بني هذه الدعوة السليمة وبني تأكيد كرم نفسه بأّن 

اإلسالم أحد مكّونات هويته القومية هو العربي املسيحي. 

كتب الناقد مارون عبود أنه في األسلوب الكتابي الصارم لناصيف اليازجي   

قلد  وأنه  عشر،  التاسع  القرن  في  اجلاحظ  يكون  ألن  طمح  وأنه  للقدامى«،  »تقليد 

عصر االزدهار العربي القدمي في عصر االنحطاط احلديث للعرب، وأن من ال يعرفه 

اجلزيرة  في  عاش  قد  يظنه  مسيحي  راهب  يد  على  تتلمذ  لبناني  سوري  كمسيحي 

العربية ولم يخرج منها. 

وسّمى ُجرجي زيدان مجلته »الهالل«، ال »الصليب«، وكان مشروعه األدبي   

العربي  تاريخ اإلسالم، ووضع مؤلفات عن احلضارة والتمدن  22 رواية عن  تأليف 

اإلسالمي. وحني نّبه جنيب نصار في افتتاحية مجلته »الكرمل« عام 1932 إلى وجوب 

نهضة العرب وتصديهم للظالم الغربي، واخلروج عن صمتهم وتقاعسهم، فقد ذّكرهم 

باملبادئ التي رسمها لنا »سّيدنا وزعيمنا محمد«. 

املقابر،  اشتاقته  سبات  من  النهوض  على  العرب  اليازجي  ناصيف  وحّث   

داعيًا للهبة: 

»تنبهوا واستفيقوا أيها العرُب

َكُب فقد طمى اخلطب حتى غاصت الرُّ

الله أكبر ما هذا املنام فقد   

شكا املهد واشتاقتكم الترُب«.

أما الشاعر القروي سليم اخلوري فدعا إلى دين »جديد«: 
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»يا مسلمون ويا نصارى دينكم  

دين العروبة واحد ال اثناِن

إني على دين العروبة واقٌف  

قلبي على سبحاتها ولساني«.

بل إنه يْؤِثر الكفر الذي يوّحد على ديٍن يفّرق: 

»سالٌم على كفر يوّحد بيننا   

وأهال وسهاًل بعده بجهنم«.

وتساءل إلياس فرحات: 

»في ما التقاطع واألوطان جتمعنا  

قم نغسل القلب مما فيه من وضر«.

يتساءل املتنورون العرب املسيحيون: ملاذا تخلَّف العرب ونهض األوروبيون؟   

وتكون مجمل أجوبتهم عن أسباب تخلف العرب: استبداد احلكام املتخلفني وفسادهم 

وخدمتهم ألسيادهم في الغرب، وجمود التفكير، وإنزال العقل عن عرشه وسقوطه في 

التعليم،  اخلرافات، وغياب االجتهاد وحرية الرأي، والتخلي عن اعتماد العلم ونشر 

وغياب املساواة والتكافؤ، وعيش الناس في ذل الفقر وشقائه وتنازع البقاء، والتعصب 

الرياء وطقوس  الديني، واضطهاد املفكرين واملصلحني، وسيطرة األضاليل وأخالق 

املجامالت. 

ويشن النهضويون حربًا ال هوادة فيها ضد هذه املفاسد للقومية وللوطن،   

مستذكرين نهضة العرب في القرون الوسطى وتصديرها ألوروبا الغارقة في جهلها 

القومية والنهلستية، ويتغّنون باملاضي  العدمية  النهضويون في  يومها. ال يقع هؤالء 

ليس من باب »كّنا.. وكّنا«، وإمنا من باب اعتماده كمنطلق ملا يجب أن نكون عليه. 

ويدعون في الوقت نفسه إلى تبني منجزات النهضة األوروبية بعد دراسة مالءمتها 

للوضع العربي، أي ينادون باالنفتاح على احلضارة الغربية إلعادة إنتاج احلضارة 
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العربية. 

لذا يلجأ املتنورون العرب املسيحيون إلى استعارة عوامل الغرب في نهضته،   

وتبّنيها: القومية والدميقراطية والعلمانية. ألنه من دون هذا »الثالوث« لن تتحقق نهضة 

العرب. ويضيف اليساريون- والتقدميون اجتماعيًا منهم- عوامل العدالة االجتماعية 

وتكافؤ الفرص واملساواة، مبا فيها حق املساواة للمرأة وتوفير فرص التعليم للجميع 

وسيادة القانون العادل. 

لثقافة  نتاج  أنها  على  الغرب  نهضة  املسيحيون  العرب  املتنورون  يرى  وال   

مسيحية، وإمنا يبرزون كونها تأتَّْت في ظل محاربة هيمنة الكنيسة واإلكليروس ونزع 

ال  األوروبية  النهضة  من  لالستفادة  دعوتهم  وفي  واملجتمع.  الدولة  على  سيطرتهما 

في  الغرب  »ثالوث« سالح  استعارة  عندهم  تبرز  بل  للغرب،  التبعية  شائبة  تشوبهم 

نهضته، حملاربة سعيه الستعمارهم وهيمنته على مقدرات أمتهم العربية. 

وقد أجاد النهضوي أمني الريحاني في التعبير عن كل ذلك، داعيًا العرب   

لالعتماد على حضارتهم الشرقية القدمية إلى جانب النهل من أفكار النهضة األوروبية، 

مطالبًا مبواجهة االستبداد والتخلف العثماني من دون أن يرى في الغرب منقذًا. وحني 

انهارت خالفة السلطنة العثمانية وحكَم االنتداُب البريطاني والفرنسي العرَب، كتب 

الريحاني: »انتقلنا من عصر عبد احلميد إلى عصر االنتداب )السعيد(.. من ظلٍم ظاهر 

مختل إلى ظلٍم خفي منظم، من ظلم يحمل النبوت والكرباج فيتقيهما الناس إلى ظلم 

يحمل الدساتير واملعاهدات«. 

واحلضارة  الثقافة  مجاالت  في  مسيحيني،  عرب  من  املتنورون  أبدع  لقد   

القومية والدين والتديُّن،  واملهن احلّرة والعمل الوطني واحلياة االجتماعية، واملسألة 

إضافة إلى نقد النظام السياسي القائم، وطرح البدائل، ومحاربة االستبداد، والدعوة 

للدميقراطية، وتأسيس جمعيات وتنظيمات وأطر مبا فيها السرية. كذلك كان لهم دور 

طليعي بارز في تأسيس األحزاب القومية والوطنية والشيوعية أيضًا، وفي قيادتها. 
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للفكر الشيوعي أو، مثاًل، لنظرية داروين عن نشوء  الترويج  ولم يتورع بعضهم عن 

األجناس، في مجتمٍع َعّد ذلك كفرًا. 

وقد حتدى هؤالء النهضويون الرجعيَة العربية وركود مجتمعهم وتخلفه، ولم   

يهابوا معاداة مجتمع اعتاد تخلفة منذ انهيار اخلالفة العباسية ودخول هوالكو إلى 

بغداد وحرق مكتبتها وإغراق حضارتها، وتصدوا الستبداد احلكام والسالطني األتراك 

واملالحقة  الظلم  لدفع ضريبة  استعداد  على  وكانوا  العربية،  املقاطعات  في  ووالتهم 

والهجرة والسجون واالستشهاد في مواجهة التعسف العثماني. وعند تضييق اخلناق 

عليهم في بالد الشام، هاجر بعضهم إلى أميركا وفرنسا ليواصل من هناك حمل الهم 

العربي. هاجر آخرون إلى مصر التي أتاحت لهم فسحة أوسع من الدميقراطية فنقلوا 

اليها »عدوى« التنوير والنهضة. 

بداياتها  مؤسسي  ومن  احلديثة  العربية  النهضة  رّواد  من  هؤالء  كان   

وطروحاتها، ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا. وقد فعلوا هذا من خالل االهتمام بالتعليم 

العربية  للحضارة  املجيد  التراث  وإحياء  ونشرها،  بالعلوم  واالهتمام  املدارس  وفتح 

اإلسالمية وللّغة العربية وآدابها، وتأسيس املدارس الوطنية. هذا عدا تأسيس املطابع 

وإصدار الصحف واملجالت، والتأليف والترجمة ونشر اإلنتاج األدبي والعلمي، وبناء 

منجزات  على  واسع  اطالع  من خالل  بهذا  قاموا  وقد  العامة.  واملكتبات  اجلمعيات 

النهضة األوروبية، مع ارتكاز متني على أصالة حضارتهم العربية. 

وكان بعضهم طليعة في طرح الفكر القومي الدميقراطي واليساري والتقدمي   

الدينية، ودعوا لفصل  الهوية  العروبي، ال  سياسيًا واجتماعيًا، وأعلوا شأن االنتماء 

أو  وقيمه  الدين  املس مببادئ  دون  من  الديني،  التعصب  ومحاربة  الدولة  عن  الدين 

التنكر للتراث اإلسالمي في بناء الهوية القومية العربية، ولم يتهاونوا في مسألة التقدم 

االجتماعي وحقوق ومساواة املرأة. بهذا كله كانوا رّوادًا طالئعيني في وضع األسس 

تخلفه  مستنقع  من  العربي  الشرق  ينشل  دميقراطي  ولنظام سياسي  قومية  لنهضة 
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ويجدد حضارته. ولم يكن طرُحهم الفكرَة القومية العربية نتاج جهد لـ »أقلية نصرانية« 

أرادت أن تكون جزءًا من األغلبية من خالل إضعاف الهوية اإلسالمية. بإمكان بعض 

تاريخيًا  وغير صادق  علمي  وغير  بائس  تنظير  وراء  االختباء  اإلسالميني،  املنّظرين 

كهذا. هذا تنظير يداعب الطائفية وميّس بالفكر القومي النهضوي، من منطلق التباكي 

املسلمون  العرب  وثار  انهيارها،  بحتمية  كانت مسكونة  ومتخلّفة  فاسدة  على خالفة 

ضدها وكانوا من السعداء لتخلُّصهم منها. 

النقاش واالختالف بهذا اخلصوص ليس إسالميًا - مسيحيًا. إمنا هو نتاج   

موقف يرى في القومية عمومًا بدعة ومؤامرة مسيحية من نتاج الغرب، ويرى في العربية 

بدعة ومؤامرة من نتاج العرب املسيحيني، وذلك في مواجهة موقف قومي عروبي لعرب 

الهوية  احترام  حول  ليس  هنا  النقاش  واملسيحية.  اإلسالمية  الديانتني  إلى  ينتمون 

اإلسالمية وعّدها أحد مكونات الهوية العربية، وإمنا حول إنكار الهوية العربية القومية 

النقيض  والهوية  واالنتماء  األيديولوجيا  هي  وجعلها  مكانها  الدينية  الهوية  وإحالل 

للقومية. 

لم يتنكر القوميون العرب املسيحيون للحضارة العربية اإلسالمية وال لإلسالم   

عمومًا كمكّون مركزي، تاريخيًا وثقافيًا، من مكونات الهوية القومية العربية. هم بدأوا 

أصاًل حركتهم النهضوية بإعادة إحياء تلك احلضارة ولغتها وتراثها وآدابها وتاريخها. 

وسعوا دومًا للتجسير بني الهوية العربية، على اختالف ديانات العرب ومللهم، وبني 

اإلسالم. ومن يتنكر لهذه احلقيقة الساطعة في أدبيات القوميني العرب وممارساتهم 

يفتري ويتجنى ليس على املسيحيني العرب فقط، وإمنا على العروبة عمومًا، مبسلميها 

ومسيحييها. 

املسيحية  والديانة  الديانات،  حتويل  املسيحيون  العرب  النهضويون  رفَض   

أواًل، من دين وإميان إلى هوية بديلة عن الهوية القومية، ورفضوا كذلك حتويل املذهب 

أو العقيدة إلى طائفة أو ملّة ومن ثم جعل امللّة هي األمة، ورأوا في املسيحية مكّونًا من 
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مكّونات هويتهم الثقافية، لكنهم لم يتنكروا للحظٍة لكون اإلسالم، تاريخيًا وحضاريًا 

فالعروبة هي  والثقافية اجلامعة كعرب،  القومية  هويتهم  مكونات  مكونًا من  وثقافيًا، 

الغالبة بالنسبة لهم. وفي العروبة ال توجد »أقلية« و»أكثرية« و»نحن« و»هم«، بل توجد 

غالبية عربية مطلقة بانتماءات دينية مختلفة تخص عالقة كل إنسان بخالقه، في مجتمع 

يجب أن يفصل الدين عن السياسة وعن الدولة، فالدين لله والوطن للجميع. 

هذا ما قاله ونّظر له النهضويون والقوميون العرب املسيحيون )واملسلمون   

طبعًا( في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وهذا ما مارسوه في عروبتهم. 

كانت العروبة علمهم ونبراسهم في مواجهة الطائفية وفي طرح املطالب الوطنية للعرب 

والتصدي للتبعية واالستبداد والتمييز واالستعمار واالنتداب األجنبي »إسالميًا« كان 

أو »مسيحيًا«، عثمانيًا تركّيًا أو بريطانيًا- فرنسيًا. وعلى هذا استحقوا ويستحقون 

كل التقدير من أمتهم العربية، بصفتهم دعاة طالئعيني لقومية ووطنية نهضوية حتّدت 

املفاهيم السائدة في العالم العربي في ذلك العصر وتعّدتها. 

الوقوع في ثالثة مآزق:  العرب املسيحيون وبنجاح  النهضويون  لقد جتنب   

مأزق االنضواء واالنطواء حتت سقف الطائفية املسيحية وفي شرنقتها؛ ومأزق النسخ 

الذليل حلضارة الغرب والتبعية العمياء له وفقدان هويتهم وحضارتهم العربية املجيدة؛ 

ومأزق الذوبان أو التقوقع ضمن أمة إسالمية أو مسيحية متخّيلة يحّل فيها الدين و/ 

أو الطائفة و/ أو االثنية محل الهوية القومية اجلامعة والواحدة. 

النهضويون املسيحيون و»الربيع العربي«
تسمية »الربيع العربي« منسوخة من »ربيع الشعوب« األوروبية في السنوات   

نتائج  تختلف  احلالتني  وفي   .1968 العام  في  براغ«  »ربيع  ومن   ،1848  -  1840

الربيعني السابقني عن »ربيعنا العربي«. ثم، عن أّي ربيع عربي يجري احلديث بينما 

تكن هي  ولم  فقط،  منها  دول  أربع  »الربيع«  إقليمية طال  عربية  دولة   22 بـ  »ننعم« 

لم  له، إن  الدول األخرى ليست أقل حاجة  أو أن  لربيع منشود،  األحوَج بالضرورة 
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تكن حاجتها لـ  »الربيع« أكثر. »ربيع« إقليمي هذا، مصري وتونسي وليبي وميني، ال 

ربيع عربي عام. أي أن حاله مثل حال الدول العربية، فهي األخرى ليست دولة واحدة 

وجامعة، وإمنا دول إقليمية »سايكس - بيكوية«. 

لقد جرى االلتفاف على هذا »الربيع« ومن ثم سرقته ومصادرته، من ِقَبل   

حركات وأطر إسالموية أصولية وأخرى رجعية، وبدعم وتدخل أميركي واضح. ثمة 

عملية »تخريف« جتري لهذا »الربيع«، مبعنى حتويله إلى خريف، ومبعنى »اخلرفنة« 

أي فقدان العقل وبوصلة العمل الوطني والتحرري والنهضوي املنشود. 

معلبات  من  منتوجاتها  على  الشركات  تكتبه  مبا  أشبه  احلاصل  »الربيع«   

احلليب الناشف: »قليل الدسم سريع الذوبان«. لقد جرى حتويل الهّبة الربيعية إلى 

رّدة. وما تبّقى من »الربيع العربي« هو ماليني املنتفضني من العرب الذين قطعوا حاجز 

اخلوف ومألوا الشوارع والساحات العربية الغاضبة بالهتاف: »الشعب يريد إسقاط 

النظام«، وطرحوا البديل املنشود. 

واإلفساد  الفساد  بنظام  واإلطاحة  الوطن  حال  إصالح  مشروعية  إن   

وضمان  االجتماعية،  والعدالة  السياسية  احلقوق  حتصيل  وحق  واالستبداد، 

الدميقراطية وحرية القول والفعل، وتعزيز الهوية القومية والوطنية اجلامعة لألمة على 

اختالف أطيافها.. كل ذلك ال يعني مشروعية تفسيخ املجتمع وتفكيك الوطن والتأسيس 

حلروب أهلية ولنزاعات إقليمية، والتبعية لألجنبي واالستنجاد واالستقواء به عسكريًا 

ضد أبناء األمة، وإقامة فدراليات وكانتونات. 

من  ومبؤسساته  به  علق  ومما  السلطة  عسف  من  الدين  حترير  إن  كما   

والفرق  املذاهب  بني  والعداوات  الطائفية  تسعير  يعني  ال  دنيوية،  سياسية  شوائب 

اإلسالمية نفسها، وجتاه املسيحية وحرق كنائسها والهجرة القسرية ألتباعها، وإغراق 

املجتمع بسيل من فتاوى جاهلية جلهالء بالدين نّصبوا أنفسهم إلى جانب »األمراء« 

له ملكية خاصة وناطقني باسمه ومفّسرين  الدين ومالكني  قّيمني على  و»املرشدين«، 
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للدين،  وحتزيب  وتطييف  تسييس  هذا  وسّنته.  رسوله  وأحاديث  الله  لكالم  ُأحاديني 

مبعنى حتويل الدين إلى طوائف، والطوائف إلى أحزاب. 

بأّية حاٍل عدَت يا »ربيُع«.. مبا مضى أم ألمٍر فيك  فأّي ربيع عربي هذا؟   

بها  توّعدتنا  مدّمرة(  )األصح  خاّلقة«  »فوضى  هذه  للمتنبي(.  االعتذار  )مع  جتديد! 

وطائفية  دينية  أممًا  األمة  فأصبحت  االبن،  بوش  رئاسة  إبان  األميركية  اإلدارة 

واثنية، وأصبح احلق باملقاومة وحتصيل السالح لها ودعمها واملشاركة فيها يخص 

الدولة السورية التي يجب قطع العالقات بها )ال بإسرائيل(، وحرق وطنها، ال حترير 

»إسرائيل«  احتالل صهيوني. أصبحت  نير  األقصى من  واملسجد  وقدسها  فلسطني 

دولة شقيقة في ربوع »ربيع« كهذا!

واستحال حلم الشعوب العربية بربيع عربي يوّحدهم وينهي إقليمية أقطارهم   

ويجعلهم حقًا أّمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة تنشئ دولة عربية جامعة، إلى حلم 

القائمة، ال تفسيخها وإعادة تقسيم  يْنشد مجرد اإلبقاء على دولهم اإلقليمية  بائس 

املقّسم وجتِزيء املجّزأ. 

»الربيع  من  العرب  املسيحيون  يريده  عّما  املطروح  السؤال  على  املرء  يتحفظ  لذلك 

»الربيع«؟ ألن  العرب من  يريد  ماذا  السؤال األصح هو:  منه.  موقفهم  وما  العربي« 

موقف املسيحيني هو كموقف سائر أبناء شعبهم العربي. 

يقود  أن  ومسيحييهم،  مبسلميهم  أي  بـ»ُمْسِليحّييِهم«،  العرب  غالبية  يريد   

»الربيع« إلى بناء دولة عروبية مدنية وعلمانية ودميقراطية تفصل الدين عن السياسة 

املواطنني  بني  التامة  املساواة  تضمن  مواطنة  دولة  وطنيًا،  وجامعة  موحدة  وتكون 

دستورًا  تتبنى  دولة  واثنياتهم،  وطوائفهم  أديانهم  عن  النظر  بصرف  وحريتهم 

دميقراطيًا ومدنيًا يفصل بني السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ويضمن حق 

تداول السلطة وحرية التنظيم احلزبي واملجتمعي املدني. دولة تلتزم بحقوق اإلنسان 

كما نّصت عليها املواثيق الدولية، وحتقق العدالة االجتماعية. 
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ال ميكن إنكار أن بعض مطالب العرب املسيحيني تنطوي على خصوصية   

مرتبطة بهويتهم الدينية، لكن حتقيق دولة املواصفات والسمات السابقة يلغي مطالب 

عديدة ملواطنيها على أساس هويتهم الدينية والطائفية واإلثنية. 

ولو متت استشارة املتنورين والنهضويني العرب املسيحيني الذين استعرضت   

هذه الورقة مواقفهم، ألجابوا جماعيًا: »الهوية احلضارية للعرب املسيحيني هي العروبة 

تراثيًا وتاريخيًا وتطلّعاٍت، وهي حتتضن اخلصوصيات على اختالفها«، ولقالوا أيضًا: 

»كنا قد طالبنا دومًا برفع التمايزات إلى مصاف الوطن الواحد والوطنية اجلامعة، 

هذا،  لتحقيق  العشرين  القرن  أواسط  عشية  حتى  عشر  الثامن  القرن  منذ  ونّظرنا 

متخذين القومية والدميقراطية واملساواة والعدالة بوصلة ونهجًا. لذلك من املؤسف أن 

يستمر طرح السؤال نفسه في العقد الثاني من القرن احلادي والعشرين، وأن تبقى 

النهضة الربيعية للعرب منشودة، ال واقعًا قائمًا«. 
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الدور النهضوي للمسيحيني العرب

الدكتور سمير العيطة

إذا كان »الربيع العربي« ربيعًا، فهو ربيع لكل العرب: مسيحيني ومسلمني   

ستأتي  ألنها  فهذا  ثورة،  الثورة  كانت  وإذا  )اخلليج(.  اجلنوب  وأهل  الشمال  وأهل 

بأيام جديدة على العرب جميعًا، وستأتي بعقد اجتماعي حديث ينتج عن نهضة ووعي، 

وحتديدًا في ما يخص »هوية املجتمع«.

»الربيع« ومسبباته،  أن االقتصاد هو من أسباب  إلى  بد من اإلشارة  وال   

الفردية  أو نزع احلريات  تقم بسبب االستبداد  لم  العربية  الثورات  أو  فاالنتفاضات 

اليوم ظاهرة دميغرافية اجتماعية ميكن أن نسميها  إننا نشهد  واجلماعية فقط، بل 

السنوات  خالل  الدميغرافي  النمو  في  طفرة  هنالك  أن  مبعنى  شبابي«،  »تسونامي 

الصعب  ومن  املجتمع.  أغلبية  هو  الشباب أصبح  من  بجيل  أتت  األخيرة،  العشرين 

ومثلما  العربية دميقراطية.  املجتمعات  كانت  لو  »التسونامي« حتى  التعامل مع هذا 

جرى في أحداث أيار 1968 في فرنسا، أو في »ربيع براغ«، كان سيحدث شيء ما 

في هذه البالد العربية. 

هذا »التسونامي الشبابي« أقوى بشكل أكبر بكثير مما حدث في أوروبا،   

حيث ترافَق مع حتوالت منها الهجرة من الريف إلى املدينة. فأغلب الثورات اندلعت 

من ضواحي املدن الرئيسة والكبيرة، وقامت في مدن كانت قرى أساسًا، فقبل عشرين 

سنة، كان التعداد السكاني لهذه القرى 1000 أو 2000 نسمة، ونتيجة لـ »التسونامي 

نظرة  إلقاء  إن  نسمة.  ألف   300 أو   200 لها  السكاني  التعداد  أصبح  الشبابي«، 

فاحصة على خريطة املدن التي أرسلت »لواء التوحيد« أو »اجليش احُلر« إلى مدينة 

الكتائب  عن  هنا  واحلديث  الناس؟  هؤالء  أتى  أين  من  التساؤل:  إلى  يدفع  »حلب«، 

عضو املنبر الدميقراطي السوري.
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الرئيسة )السورية(، مبعنى استثناء عناصر جبهة النصرة أو »داعش« وما شابه من 

املقاتلني الغرباء. 

ظاهرة »التسونامي الشبابي«، لن تأتي مبآالتها وتوازناتها إال بعد عقود من   

الزمن، وسيرتبط التوازن حينئذ مبا يحمله الشباب اليوم من »قيم«، أو ما يغرز في 

نفوسهم من خالل املثقفني واملفكرين واإلعالم والتعليم واملناهج التربوية واملدرسية، 

ودورات التدريب املتكررة واملكثفة من ِقَبل املؤسسات الغربية.. إلخ. سيرتبط التوازن 

وكذلك  ومفاهيم،  ومعاٍن  كقيمة  »املواطنة«،  مفهوم  خاللها  من  ُيطرح  التي  بالطريقة 

»األغلبية«  تعني  ماذا  »الدميقراطية«؟،  تعني  ماذا  األخرى.  للمفاهيم  بالنسبة  احلال 

و»األقلية«؟ ماذا يعني »النظام«؟ وماذا يعني »نظام احُلكم«؟ وماذا يعني »القانون؟« 

وماذا يعني »اإلسالم« و»املسيحية«؟ ماذا تعنى »احلرية«.. الفردية واجلماعية؟ وماذا 

تعني حرية ممارسة الدين وشعائره؟ 

تعيد قراءة عقودها االجتماعية،  اليوم، عدا اخلليج،  العربية  البلدان  جميع   

وصياغة دساتيرها مجددًا. يحدث هذا حتى في لبنان، مع أن الظاهرة االجتماعية 

ليست موجودة فيها، ولكن لننظر إلى مسألة »الزواج املدني«، التي قد تخرق فكرة أن 

لبنان دولة قائمة على التوازن بني الطوائف املختلفة مذهبيًا.

إال أنه حتى البالد التي تعيش في حالة من »الثورات« لم ُتنتج حتى اآلن   

الثورة  »املواطنة« كما حدث مع  أو حتديد مفهوم  اإلنسان«  »إعالن حقوق  ما يشبه 

الفرنسية التي ُصّنفت لهذا السبب على أنها ثورة، مع أن تلك الثورة ذهبت بعد هذا 

اإلعالن، في غياهب اإلرهاب الثوري و»احللم اإلمبراطوري«، ثم الثورة املضادة، قبل 

أن تتحقق جزءًا بعد جزء في ثورات وحتوالت أليمة متتالية عاشتها فرنسا في ما بعد. 

في شهر حزيران 2011، ولم تكن الثورة السورية قد شهدت ممارسة العنف   

املسلح أو التمترس وراء املذهبيات بعد، قال مثقف بارز يقود إحدى فصائل الثورة 

السورية، ردًا على سؤال لفضائية أميركية حول إمكانية تطبيق الشريعة اإلسالمية 
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في سوريا: »ميكن أن تطبَّق الشريعة في سوريا إذا ما أتت األغلبية البرملانية وقررت 

للمعارضة  »كيانات«  ذلك  بعد  وُخلقت  للجميع،  »صدمة«  التصريح  ذلك  كان  ذلك!«. 

املجلس  منهم من  السوريني حول موقف كل  املثقفني  بني  مهاترات  السورية، وجرت 

الوطني.. إلخ. وتطلب األمر سنة وشهرين حتى اجتمع مثقفون ومفكرون من تيارات 

سياسية مختلفة، مبن فيهم السلفيون واإلخوان املسلمون، في القاهرة، وحتاَور 20 

شخصًا من تيارات مختلفة مدة 21 يومًا، لياًل ونهارًا، إلنتاج وثيقتني ُأِقّرتا في املؤمتر، 

ومن  ملستقبل سوريا،  دستورية  أسسًا  يضع  الذي  الوطني«  »العهد  وثيقة  إحداهما 

مقدمتها: »تعاَهد املؤمترون على أن يقروا دستورًا جديدًا للبالد«. ومن مضامني هذا 

العهد: »الشعب السوري شعب واحد، تأسست حلمته عبر التاريخ في املساواة التامة 

في املواطنة، مبعزل عن األصل، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو االثنية، أو الرأي، أو 

السياسة، أو الدين، أو املذهب، على أساس وفاق وطني شامل.. ال يجوز ألحد فرض 

دين أو اعتقاد على أحد، أو أن مُيَنع أحد من حرية اختيار عقيدته وممارساته.. النساء 

متساويات مع الرجال، وال يجوز التراجع عن أي مكتسبات حلقوقهن، كما يحق ألي 

مواطن أن يشغل جميع املناصب في الدولة، مبا فيها منصب رئيس اجلمهورية في 

الدولة، بصرف النظر عن دينه أو قوميته، رجاًل أكان أو امرأة«. 

الثري  والديني  والثقافي  احلضاري  بعمقه  السوري  الشعب  يفخر  وهكذا،   

واملتنوع، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، مبشاركة مكوناته املختلفة، من 

دون أي متييز أو إقصاء. فاإلنسان هو غاية العالقة بني أبناء الوطن الواحد.

كما يضمن هذا العهد الوطني احلريات الفردية العامة واجلماعية، مبا فيها   

حرية االعتقاد وممارسة الشعائر وحرية التظاهر.. وعندما كانت هذه الوثيقة »فوق 

الدستورية« ُتصاغ وتنَتج، في اللجنة التحضيرية أو في املؤمتر، كان ممثلو اإلسالم 

لله  »الدين  عبارة  على  الوثيقة  تنص  أن  »تاريخية«،  وألسباب  رفضوا  قد  السياسي 

والوطن للجميع«، بالرغم مما جاء في النص السابق! فعندما يقول النص: »ال يجوز 
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ألحد فرض دين أو اعتقاد على أحد«، أو »ال يجوز أن مُينع أحٌد من حرية اختياره 

عقيدته وممارستها«، فهذا أقوى من عبارة »الدين لله والوطن للجميع«! واملفارقة أن 

ممثلي اإلسالم السياسي رفضوا الشعار وأبقوا على املضمون ووّقعوا على الوثيقة! 

وعند احلديث عن »الثورة السورية الكبرى«، من الطبيعي أن يشكل »الدين لله   

والوطن للجميع« شعارًا لها، وذلك منعًا لتقسيم سوريا إلى دويالت تستأثر كل طائفة 

بحصة منها. فبعد أن قسم االستعمار الفرنسي سوريا إلى دويالت عدة، جاء شعار 

»الدين لله والوطن للجميع«، ليس فقط للتوحيد بني املسيحيني واملسلمني، وبني الشام 

وحلب، وبني الدروز والشام.. إمنا لتوحيد جميع مكونات املجتمع السوري واألرض 

السورية.. وكان هذا الشعار هو شعار الثورة املصرية عام 1919، التي كانت أول 

في  و»الصليب«  »الهالل«  رايتها  وتضمنت  احلديث،  البشرية  تاريخ  في  ثورة سلمية 

املنتصف، وهي الثورة التي أعطت ملصر استقاللها عن البريطانيني، وأعطتها وثيقة 

»اجلالء« )وثيقة االستقالل األساسية(. 

وباملناسبة، هناك مؤرخون سوريون يقولون إن هذا الشعار أطلقه قبل ذلك   

»طوشة  على  ردًا   ،1917 عام  في  دمشق  دخل  عندما  احلسني،  بن  فيصل  األمير 

األرمن«! حيث أتت قوات أرمنية مع االحتالل البريطاني انتقامًا من مجازر األتراك 

بحق األرمن. 

أما بشأن دور املثقفني املسيحيني السوريني أو املشرقيني في هذا املنعطف   

التاريخي الكبير املشَبع باملآسي، فيمكن التساؤل: »هل املثقفون والزعماء السياسيون 

ذوو املذهب املسيحي، أيقونات طمطمية حلركة تذهب في اجتاه آخر، أم هم مساهمون 

أساسيون في إنتاج نهضة جديدة كما كان األمر في عصر النهضة العربية األولى؟! 

وهل املشكلة فقط في رواد الفكر املسيحي خاصة، أم هي لدى نظرائهم من املسلمني 

أيضًا؟ 

ذلك أن املسيحيني العرب ساهموا في عصر النهضة األول ال بوصفهم ممثلي   
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املنطلَقني،  بني  كبير  فرق  وهنالك  نهضة جامعة.  نواب  أنهم  من  انطالقًا  بل  أقليات، 

ألن تلك النهضة اجلامعة لم تكن تتماشى مع املناخ الثقافي العام الذي كان جاريًا 

1913 كانوا من  باريس في عام  السوري في  املؤمتر  لدى األغلبية. نصف أعضاء 

املدن  قلب  ثلث ونصف سكان  أن ما بني  متناغمًا مع حقيقة  املسيحيني، وهذا كان 

الكبرى في سوريا كانوا من املسيحيني!

في عصر النهضة كان صلب املعركة هو »إحياء اللغة العربية«، وكان من   

وُجرجي  نعيمة،  وميخائيل  جبران  خليل  وجبران  البستاني،  بطرس  إحيائها  رواد 

قراءة  أعاد  الذي  هيكل  حسني  محمد  إنتاج  مع  ترافق  اإلنتاج  هذا  ولكن  زيدان.. 

عن  فيه  الذي حتدث  احملمدية«  »الشخصية  في  الرصافي  معروف  وإنتاج  اإلسالم، 

اإلسالم األول، ولكن ليس كما يتحدث األصوليون عنه.. َمن حافظ على تراث »السلف 

السلف  إسالم  هم  ذلك.  فعلوا  شاكلتهما  على  هم  ومن  واملتنبي  املعري  الصالح«؟ 

الصالح، إسالم العروبة. ومن املفارقة أن معروف الرصافي من مواليد الفلوجة، مدينة 

»اإلسالم املتطرف« بامتياز في العراق اليوم. 

جاء في احلديث النبوي، عن ابن عباس: »أِحبُّوا العرب لثالث: ألني عربي،   

والقرآن عربي، وكالم أهل اجلنة عربي«. العروبة هي ذاكرة اإلسالم؛ إسالم القدماء.. 

إسالم أبي العالء املعري، واملتنبي، وليس إسالم ابن تيمية! 

وأخيرًا، إن إسالم باكستان مثاًل »دين من دون ذاكرة«، أما إسالم العرب  

فـ »دين وذاكرة«، واملسيحيون العرب جزء من هذه الذاكرة ومن احلاضر العربي. إنهم 

ليسوا أقليات وليسوا أيقونات ملسألة شرقية يعاد إنتاجها. فاللغة والشعر هما أسمى 

ما يحتفظون به في ذاكرتهم اجلمعية املشتركة. كما هي حال الفرس الذين ظل شعرهم 

ومهد نهضتهم أهّم من مذهب أغلبيتهم الشيعية. 
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مناقشة عامة

النائب عاطف قعوار:

التحديات التي تواجه املسيحية تصّب في التحديات التي تواجه املسيحيني   

في املشرق العربي. جاء في البروتوكول السابع عشر في كتاب »بروتوكوالت حكماء 

صهيون«: »ولقد عنينا عناية عظيمة باحلط من كرامة الدين من األمميني غير اليهود 

في أعني الناس، لذلك جنحنا في اإلضرار برسالتهم التي كان ميكن أن تكون عقبة 

كأداء في طريقنا، وإن نفوذ رجال الدين على الناس لَيتضاءل يومًا فيومًا«! 

يطول  ولن  مكان،  كل  في  العقيدة  حرية  تسود  اليوم  البروتوكول:  ويتابع   

األخرى  الديانات  مع  التصرف  وسيكون  تامًا،  انهيارًا  املسيحية  تنهار  حتى  الوقت 

أيسر عندئذ. عندما يحني الوقت لنحطم البالط البابوي حتطيمًا تامًا، فإن يدًا مجهولة 

ستعطي إشارة الهجوم، وعندما يقذف الناس بأنفسهم على الفاتيكان أثناء هيجانهم، 

سَنظهر نحن كحماة له لوقف املذابح. 

املسيحية  يستهدف  وَمن  املسيحية،  تستهدف  الصهيونية  أن  يعني  هذا   

يخدم  للمسيحية إمنا  تعرض  وأّي  العاملية،  الصهيونية  إال في خانة خدمة  ال يصب 

احلركة الصهيونية العاملية. ومن هنا ميكن مناقشة التحديات التي تواجه املسيحيني، 

النهضة  التحديد، ومساهمتهم في حركة  واملسيحيني العرب أو املشرقيني على وجه 

العربية. 

وقد  العرب«،  »املسيحيني  من  بداًل  املسيحيني«  »العرب  تعبير  اعتماد  يجب   

ُطلب من رئيس الوزراء في أثناء لقاء حضره وزير اإلعالم، أن ُتزال صفة الطائفية عن 

املسيحيني في األردن عند صياغة اخلبر اخلاص بأعياد الطوائف املسيحية، وجرى 

اليوم عيد الفصح  على إثر ذلك تعديل على اخلبر بحيث أصبحت صيغته: يصادف 

عضو مجلس النواب األردني.
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»لألردنيني املسيحيني« وليس »للطوائف املسيحية!«. فنحن عرب قبل أن نكون أردنيني، 

وقبل أن نكون مسيحيني أيضًا. 

عندما جاءت املسيحية إلى اجلزيرة العربية، مبعنى منذ ميالد السيد املسيح   

عليه السالم، كنا عربًا، ولم نكن غير ذلك، فاألولوية إذًا هي لتعريف أنفسنا بأننا عرب 

أردنيني،  نكون  ثم  وبامتياز،  باستحقاق  التسمية  على هذه  وقد حصلنا  البداية،  في 

وأخيرًا نكون مسيحيني. 

ال بد من توجيه حتية للبطريرك بشارة بطرس الراعي، وخاصة أثناء مواجهته   

»ساركوزي« في قصر األليزيه، عندما صّرح الرئيس الفرنسي بأنهم على استعداد 

فما  فرنسا!  إلى  مهاجرين  بصفة  املشرق،  مسيحيي  من  مليوني شخص  الستقبال 

كان من البطريرك الراعي إال أن رد عليه ردًا قاسيًا قال فيه: »املسيحيون لن يتركوا 

أوطانهم األصلية، فهم من املشرق أصواًل، وهم مكون أساس من بناة النهضة، وهم 

بناة هذه احلضارة«! 

أيدي  على  ُأسست  العربية«  »القومية  أن  إلى  املضمار  هذا  في  ويشار   

الذي كان عاماًل في  العربي  الروماني  القائد  بن جبير،  أيهم  ابتداًء من  املسيحيني، 

جيش الرومان، عندما انشق عن األخير وانتصر جليش العرب املسلمني. وكان العرب 

املسيحيون يتمسكون بـ »التعصب القبلي« ويؤمنون بالقول املأثور عن العرب األقحاح: 

»انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا«، الذي رما في ما بعد إلى »الروح القومية« العربية 

للمسيحيني. وفي عصر النهضة املعاصر، فإن املسيحيني من أكبر مؤسسي القومية 

العربية ودعاتها، ومنهم: جورج حبش، ونايف حوامتة.. إلخ.

وللعرب املسيحييني دور كبير جدًا في احلفاظ على اللغة العربية، وبخاصة   

من خطر التتريك العثماني، فقد كان لآلباء اليسوعيني دور مهم في حفظ اللغة العربية، 

ومتلك جامعة »الروح القدس« في لبنان من الوثائق اخلاصة بحفظ اللغة العربية، ما 

يوازي الوثائق التي ميلكها »األزهر«، علمًا أن األزهر مدعّو إلى احلفاظ على هذه اللغة 
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من التتريك كون القرآن قد جاء وُأنزل عربيًا. 

نشأت القومية العربية على أيدي املسيحيني وليس على أيدي املسلمني، كون   

املسلمني كانوا يؤمنون بقول: »ال فضل لعربي على عجمي وال ألبيض على أسود إال 

بالتقوى«، بينما آمن املسيحيون مبقولة: »انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا«. 

األستاذ طارق التل:
املسيحيني  تعايش  عن  ودقيقة  صحيحة  نظرة  غنادري،  سميح  د.  أعطى   

هذه  في  العرب  املسيحيني  ومساهمة  اإلسالمية،  واحلضارة  واملسلمني  اإلسالم  مع 

كنف  في  املسيحيون  عاش  وكيف  للمسيحية  اإلسالم  نظرة  عن  وحتدث  احلضارة، 

وقول  آذاني«،  فقد  ذميًا  آذاى  »من  وسلم:  عليه  الله  الرسول صلى  وقول  اإلسالم، 

»الطعنة  بـ  وُيصَدم  يفاجأ  املرء  لكن  أخرى،  وأقوال  وأحاديث  طالب  أبي  بن  علي 

النجالء« التي وجهها غنادري في قوله إن الذي سّمى احلروب الصليبية بهذا االسم 

هم »اإلْخوجنية«! 

التي حملت  الوحيدة  إن تاريخ اإلخوان املسلمني يشهد لهم أنهم اجلماعة   

اإلسالم مبفهومه الشامل. كان تاريخهم دائمًا يشهد عالقات سويٍة مع املسيحيني في 

هذا الوطن العربي الكبير، والرجال الثالثة الذين خرجوا في جنازة الشيخ حسن البنا 

مؤسس جماعة اإلخوان املسلمني، كان من بينهم مكرم عبيد )املسيحي(، أما الرجالن 

اآلخران فهما والد البنا، وأحمد حسني )االشتراكي(. كما أن زوجة فارس اخلوري 

رئيس وزراء سوريا األسبق، كانت مندوبة د. مصطفى السباعي على صندوق االقتراع 

النيابية بسوريا، وُطردت من أجله، فقد كان هنالك تعاون وثيق بني  في االنتخابات 

الطرفني.

لكن احلديث الذي أصبح يجري بني املسيحيني، كما هو بني قادة االنقالب   

في مسألة طالق  في كل شيء، حتى  املسؤولية  إلقاء  يتضمن  العسكري في مصر، 

عضو مجلس الشورى، جبهة العمل اإلسالمي، األردن.
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»حرقها  ويقولون:  البيوت  يحرقون  فهم  املسلمني،  اإلخوان  على  زوجته،  من  الرجل 

املناطق  من  وغيرها  النهضة،  وميدان  العدوية«  »رابعة  في  ويقتلونهم  اإلرهابيون«، 

والساحات والشوارع، ويقولون عنهم إنهم حَملة السالح.

وحول شعار »الدين لله والوطن للجميع«، فإن نظرة املسلمني تتمحور حول   

»الدين والوطن والكل لله«، فهم ال يؤمنون باملفهوم الغربي القائم على أن الدين هو 

عالقة بني الفرد وربه، وال صلة له بشؤون احلياة األخرى. الدين اإلسالمي هو تتمة 

األديان السماوية، وله رؤيته عن الكون واحلياة واإلنسان، وهو يتناول العبادة واملادة 

والروح، ويتناول االقتصاد واالجتماع، لذلك فإن حزب جبهة العمل اإلسالمي يستنكر 

املصطلح الذي طرحه د. سمير العيطة، فال يجوز أن نستعير مصطلحًا غربيًا للتعبير 

عما نؤمن به في ديننا اإلسالمي احلنيف.

الدكتور غازي إبراهيم رحو:
اليوم اخلوف  »إن  اإلسالمية:  الدينية  املرجعيات  إحدى  تقول    

هجرة  من  املسلمني  على  يوم  كل  اخلوف  بل  الشرق،  مسيحيي  هجرة  من  ليس   

مسحيي الشرق«! بعد االحتالل األميركي البربري البغيض للعراق، ما زال التمثيل 

ألن  املسيحيني،  العراقيني  مطالب  حتقيق  في  قاصرًا  العراقي  املسيحي  السياسي 

الدستور العراقي الذي مت متريره وإقراره حتت غطاء احملتل األميركي، مليء بالقنابل 

األميركي  احملتل  زرعها  فقد  أّي حلظة،  في  تنفجر  التي سوف  املوقوتة  االجتماعية 

لغرض خلق الفرقة والتنافر بني أبناء العراق الواحد.

إن املكون األصيل من املسيحيني في العراق يواجه اخلطر االثني والقومي،   

الذي يجعل العديد من القوى الظالمية تنظر بتوجس كبير إلى هذا املكون. لذا يجب 

اخلروج مبعاجلات لكيفية حماية املكون املسيحي في الشرق، فاالكتفاء بسرد التاريخ 

لن يفيد املجتمع العراقي أو املجتمعات العربية، ولن يفيد في حماية مسيحيي الشرق 

رئيس مجلس الطائفة العراقية املسيحية في األردن.
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ومنع هجرتهم إلى بالد االغتراب. 

ويشار هنا إلى ضعف السلطة املركزية حلكومة بغداد في املناطق التي يتواجد   

الثقافية واالجتماعية  إلى غياب اجلوانب  بالضرورة  فيها الشعب املسيحي، ما أدى 

والسياسية واالقتصادية لهذا املكون، عن املناهج التربوية والتعليمية. كما أن هناك 

غيابًا للمشاريع التنموية، واالقتصادية، والصحية، والتربوية، والتعليمية، واخلدماتية، 

والشبابية، واألمومة، ملناطق أبناء العراق األصالء. وهذه املشاريع هي التي تثبتهم في 

أرضهم وفي ممتلكاتهم. 

لهذا  السياسية  العراقية واحلقوق  الدولة  العادل في  التمثيل  فقدان  وهناك   

النيابي ألبناء الشعب املسيحي األصيل في  التمثيل  املكون األصيل، مع عدم عدالة 

البرملان العراقي. 

ورغم أن القوانني واألنظمة ضمنت »حق العمل« ألفراد الشعب العراقي بكل   

أطيافه ومن دون متييز، إال أن هذا احلق للشعب العراقي املسيحي، يخضع لتبعية 

األحزاب أو االنتماءات أو املكونات السلطوية احلالية التي تنحصر في قوائم »دولة 

القانون« والقائمة »العراقية« واألحزاب الكردستانية. 

الدولة منذ ما يقارب  يعاني العراق من الضعف األمني ومن غياب سلطة   

السنوات العشر، وال بد من حماية هذا املكون العراقي األصيل في املناطق العراقية 

من البصرة إلى »زاخو« )من أقصى اجلنوب، إلى الشمال العراقي(، فالسلطة املركزية 

تتراخى في حماية املسيحيني، وهو ما أدى إلى تفجير الكنائس واألديرة، وقتل الرهبان 

واألساقفة ورجال الدين، ومنع املصلنّي من الذهاب إلى كنائسهم. وهذا من األسباب 

املوجبة لهجرة املسيحيني املشرقيني إلى خارج العراق. 

تتكرر االعتداءات على دور العبادة املسيحية من كنائس وأديرة، وعلى رجال   

عام  منذ  العراق  في  انتخابية  عملية  موعد  حان  كلما  أنه  ويالَحظ  املسيحي،  الدين 

2005 إلى عام 2010، حتدث عمليات تهجير واسعة للمسيحيني من مناطق سكناهم 
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وبالقوة، من ِقَبل قوى سياسية هدفها األساسي حتقيق »أصوات أكثر«. فقد شهدت 

مدينة املوصل مثاًل، ثالث هجرات واسعة للمسيحيني، حيث انتقل املسيحيون الذين 

يقيمون فيها إلى مناطق أخرى، لتضمن جهات تدعمها قوى سياسية موجودة وعاملة 

على الساحة العراقية عمليَة »التصويت« لها. ثمة نزاع دائر بني القوائم االنتخابية في 

املوصل التي يتناحر فيها األكراد والعرب، لهذا السبب فإن أكثر مجتمع مسيحي في 

العراق أصابته الهجرة هو املجتمع الذي يعيش في هذه احملافظة.

األستاذة فوزية الزعبي:
لعن الله كل من سيَّس الدين! لعن الله من أوقد نار الفتنة! القلب يعتصر أملًا   

لطرح مواضيع لم نشربها مع حليب أمهاتنا، وال عرفناها في صغرنا، وال واجهتنا 

ونحن في مرحلة الشباب.. مواضيع تتم فيها التفرقة بني املسيحي واملسلم.. يا للعار! 

متى كان هناك متييز بني مواطن وآخر! كلنا أتباع ديانة سماوية واحدة، وكلنا من 

»ملّة« سيدنا إبراهيم عليه السالم.. وسيدنا عيسى عليه السالم، مباَرك حيثما ذهب 

وحيثما جلس، وسيدتنا مرمي العذراء عليها السالم، ترّبينا وكبرنا ونحن نسمع اآلية 

القرآنية التي يرد فيها اسمها املبارك. 

نحن املشرقيون، أو أبناء املشرق، لعبة في يد الغرب! يجب أن نعترف بذلك،   

شئنا أم أبينا، ألن أحدًا منا ال يخطر على باله أن يشعل نار الفتنة ومييز بني مسيحي 

ومسلم، وال يفعل ذلك سوى غريب عن هذه الديار. لقد تربينا على أن اجلار القريب 

أقرب من األخ البعيد! أدخل الكنيسة وأنا أرتدي »غطاء الرأس« احترامًا لهذا املكان 

املقدس، هكذا علّمتني أمي، وهكذا علّمني والدي، وهكذا علّمني ديني؛ أن أحترم دور 

العبادة، إسالمية كانت أم مسيحية. 

ضحايا  وذهبوا  ُقتلوا  أيضًا  فاملسلمون  الغرب،  وغّذاها  جلبها  الفتنة  نار   

باآلالف، والعدد في تزايد مستمر. املسلم واملسيحي في ذلك سواء، وال فرق بينهما.. 

ناشطة في العمل االجتماعي والثقافي، االردن.
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إنه دم العربي! إنه دم أبناء العروبة. املشكلة ال تكمن في املسيحيني العرب، بل هي في 

الغرب، في األنظمة السياسية الغربية )أوروبا وأميركا(، التي تطمع في خيرات بالدنا 

وتطمح الستعمارنا. يضاف إلى ذلك تعدد الطوائف في الدول العربية، والصراعات 

في ما بينها، تغذيها الدول الغربية وسياساتها التفتيتية. لقد بدأنا نسمع هذه األيام 

مسميات غريبة عن مجتمعاتنا العربية، مثل: هذا علوي، وهذا شيعي، وهذا ُسني.. لم 

نكن نسمع بهذا من قبل، أم إن هذه املسميات كانت موجودة لكن النكبة الفلسطينية 

غطت على عيوننا؟ 

الطائفية والعصبية قال عنها سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم:   

املشرق  في  للمسيحيني  العربية  بالدنا  في  اجلاري  التهجير  ُمْنِتَنة«.  فإنها  »دعوها، 

يتم مبساعدة الدول الغربية وذلك بتوفير الوظائف لهم، والتساهل مبنحهم تأشيرات 

الدخول إلى تلك الدول. ولو أن شخصًا مسلمًا ذهب ليطلب »فيزا« من إحدى السفارات 

الغربية سُيرَفض طلبه، بينما تعطي هذه السفارات تأشيرات باجلملة للمسيحيني.

وزودهم  ونشاطاتهم،  حركاتهم  وشّجع  املسلمني،  املتطرفني  دعم  َمن   

هو  األردن  هل  هذا؟  فعل  َمن  حقًا  املسلمني  نحن  هل  والتدريب؟  والسالح  باملال 

القتالية من مّنا حركات املتطرفني؟ أم أن العراق هو من رّبى هؤالء ودعم قدراتهم 

ونشاطاتهم؟ أم هو لبنان؟ أم هي سوريا الذبيحة التي تعاني األَمّرين منهم؟

لقد متت تربية املتطرفني وتشكيل مجموعاتهم وتزويدهم بالسالح واألموال   

في بيوت الغرب، حيث مت تدريبهم على أحدث أنواع األسلحة، وعلى كيفية التدمير 

وإيقاع أكبر اخلسائر في صفوف املدنيني، وُأنفق عليهم مليارات الدوالرات ببذخ ليس 

له مثيل. 

الغربية.  احلكومات  سياسات  مع  هي  وإمنا  املسيحية،  مع  ليس  مشكلتنا   

ونحن ال نفّرق بني املسيحي األميركي واملسيحي األملاني مثاًل، إنهما إخوة لنا في الدم! 

فاإلنسان أخو اإلنسان، أما املسيحيون الشرقيون فهم إخوتنا في العروبة، والعروبة 
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موجودة قبل مجيء اإلسالم، واإلسالم هو الذي زّين العروبة ونّقاها من الشوائب، 

وهّذب العرب، ونقلهم من اجلهل إلى آفاق رحبة من التقدم واالزدهار. كما فعل ذلك 

دين سيدنا املسيح عليه السالم. 

عليه  املسيح  وبالسيد  السماوية  بالكتب  ويؤمنون  اآلخر،  يقبلون  املسلمون   

السالم الذي بّشر بالسالم واحملبة على األرض، مثلما يؤمنون بالرسول محمد عليه 

الصالة والسالم، ولكن َمن الذي دس الفتنة؟ ثمة عتب على قادة الكنائس واألساقفة، 

الدين املسيحي عمومًا، وثمة عتٌب على دور »األزهر«، ودور علماء املسلمني  ورجال 

وشيوخهم الذين تراجعوا عن طروحاتهم املعتدلة والداعية للتعايش بني مكونات األمة 

العربية.

ملاذا ال يقدم املسيحيون شهداء للقدس؟ عندما ُطرح هذا السؤال على األب   

إبراهيم دبور في النادي األرثوذكسي بعّمان، قال: »نحن حتت ظل احلاكم.. في ظل 

يجب  لفلسطني  االحتاللي  اإلسرائيلي  احلكم  ظل  مشكالت«. حتت  نعمل  ال  احلاكم 

ملتزمني  يبقون  األردني؛  احلكم  ظل  في  احلال  هي  كما  بالهدوء،  ملتزمني  يبقوا  أن 

بالهدوء! هذا املوقف خاطئ، وحتديدًا إن تعلّق األمر بفلسطني، ففلسطني مغتَصبة من 

ِقَبل االحتالل اإلسرائيلي، وهذا هو الفرق بني من يعيشون حتت االحتالل، وبني من 

يعيشون في األردن. هنالك وطن سليب ومغتَصب، يجب أن نقدم السترداده الشهيد 

تلو الشهيد، حتى ال يبقى املسجد األقصى وكنيسة القيامة حتت االحتالل. 

لقد قدم األردن منوذجًا يحتذى به لإلخاء املسيحي املسلم. فلماذا ُتعَقد هذه   

الورشة أساسًا في األردن؟ يجب أن ُتعَقد في منطقة أخرى من املشرق العربي حيث 

يتم تهجير املسيحيني املشرقيني أو املسيحيني العرب، أو أن ُتعَقد في أملانيا أو أميركا 

أو كندا. فليس بني مسيحيي الشرق وبني إخوانهم املسلمني مشكالت ُتذكر. 
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الدكتور كامل أبو جابر: 
على يكتب  التل  وهبي  مصطفى  العظيم  األردن  شاعر  كان   

قد  كان  إن  معلومًا  ليس  للجميع«!  والوطن  لله  »الدين  احملاماة:  مكتب  في  أوراقه   

اقتبس هذا الشعار من األمير فيصل أم من شخص سواه، لكن هذا الشعار جميل، 

وهو ميثل روح اإلسالم السمح، الذي قبَل باآلخر على مدار أربعة عشر قرنًا ونيف، 

وليس اإلسالم الذي يفّسره اآلن بعض مشايخ الدين كّل على طريقته، أو كما تفهمه 

احلركات السلفية واملتطرفة. 

بوصفي إنسانًا مسيحيًا مؤمنًا، ال مشكلة لدي مع اإلسالم كدين مطلقًا،   

وهذا ما دأب عليه والدي وجدودي األقربون واألبعدون، إلى أن نصل إلى زمن الرسول 

محمد وما قبله، فنحن لم نعرف سوى دولة اإلسالم أو دولة العروبة على مدار أربعة 

عشر قرنًا.

مشكلتنا احلقيقة، هي مع العالم الغربي الذي ُيصّدر الفتنة بني املسيحي واملسلم إلينا، 

وقد لعنت الديانات كلها والدين اإلسالمي حتديدًا من أيقظ الفتنة وأشعل نارها. 

أنا عربي »قح«! من من أصل غساني. من الغساسنة الذين استوطنوا بالد   

الشام، من القبائل العربية التي وقفت مع اإلسالم ضد الرومان، وحاربت إلى جانبه 

الفتوحات اإلسالمية، وهي لم تفعل ذلك ألغراض دينية، بل لكونها قبائل  في صدر 

عربية وألغراض قومية بحتة.

يتحدثون عنها  العربية،  القومية  العرب عن  يتحدث املسيحيون  لذلك عندما   

بوصفها تشكل حماية لهم وحلقوقهم كمسيحيني. 

ليس مطلوبًا من املسلم أن يتسامح مع املسيحي، بل املطلوب منه أن يقبله كعربي من 

األصالء في هذا املشرق، وأن يقبل طريقته في احلياة، وفي ممارسته لدينه وعقائده 

وشعائره. 

ومصر  ولبنان  وسوريا  العراق  في  العرب،  املسيحيون  يساعد  أن  ويجب   

مدير املعهد امللكي للدراسات الدينية، وزير خارجية سابق، األردن.
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مواجهة  في  املسلمني  إخوانهم  فيه،  يعيشون  مكان  أي  وفي  وفلسطني،  واألردن 

مشكالتهم، وفي مواجهة محاوالت استعمارهم أو تفتيتهم كأمة. 

عندما ننظر إلى الوطن العربي الكبير، وما يجري في السودان اليوم من   

نزاعات وتقسيم لشعبه وأرضه، وما يجري في سوريا من مذابح ومجازر وتهجير، 

وما جرى في العراق من عمليات ذبح وتقتيل وتهجير، وما يجري اآلن في مصر من 

إحراق للكنائس واألديرة، ومن إحراق للمساجد وتخريبها، ومن محاوالت تفجير وقتل 

وتقسيم  وذبح  قتل  أعمال  ليبيا من  في  يجري  وما  واملدنيني،  واجليش  األمن  لرجال 

وتفتيت لوحدتها، وما يجري في كل جزء من أجزاء وطننا العربي الكبير بحيث لم يبَق 

مقابل إسرائيل دولة عربية موحدة بطوائفها أو مجموعاتها ومكوناتها االثنية والعرقية 

والدينية - ولنبتعد هنا عن تعبير »الطائفية« ألن بعضهم يرى أنها غير مستحبة-.. 

فإن الدولة الوحيدة الباقية مبجموعاتها ومكوناتها الدينية والعرقية والثقافية كلها، هي 

الدولة األردنية. لقد اسنّت النظام األردني سّنة حميدة جدًا في التعايش منذ تأسيس 

اإلمارة عام 1921. هذا البلد الصغير، الفقير بثرواته إلى حد كبير، رمبا هو القلعة 

الوحيدة الباقية اآلن مقابل إسرائيل. 

اإلسرائيليون يدقون على الباب، في بيت جاال، وبيت ساحور، وبيت حلم،   

والقدس.. يقولون للمسيحي العربي: »هل حتب أن تهاجر إلى أستراليا؟«، ويساعدونه 

هجرته،  طريق  من  كافة  العقبات  ويزيلون  الالزمة،  التأشيرات  على  احلصول  في 

ويسهلون عليه األمر ماديًا.. وإلسرائيل أهداف وأغراض من هجرة املسيحيني العرب 

إلى أستراليا وكندا وبقية الدول الغربية، وقد بدأت بتهجيرهم من فلسطني منذ العام 

1948، فلم يبق في فلسطني من املسيحيني إال ما يقارب 1.5 % من عدد السكان، بعد 

أن كانت نسبتهم سنة 1950، نحو 20 % من عدد السكان.

في األردن، البلد املفتوح، يوجد مسيحيون في الوزارة، وفي اجليش، وفي   

البرملان )لدينا تسعة نواب ميثلون الطوائف املسيحية املختلفة(، وفي جهاز الشرطة، 
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موجودون  العرب  املسيحيون  أيضًا.  اخلاص  القطاع  وفي  احلكومية،  األجهزة  وفي 

أينما ذهبت، ولهم كل االحترام وكل التقدير في مفاصل احلياة األردنية كافة. 

يجب توجيه رسالة حتية إلى امللك عبدالله الثاني، الذي دعا مؤخرًا 90 عاملًا   

من جميع أنحاء العالم ليتدارسوا التحديات التي يواجهها املسيحيون، والذي وقف 

قبل خمس سنوات في هيئة األمم املتحدة وحتدث عن املسيحيني في املشرق العربي 

وعن مستقبلهم. 

النائب خالص إيشوع:
العراقيون  جتاوز  مصطلحان  املسيحيون«  و»العرب  العرب«  »املسيحيون   

والدين  القومية  بني  فرق  وثمة  فترة طويلة جدًا.  منذ  بينهما  االختالفات  النقاش في 

بالتأكيد، فهنالك املسيحي العربي، واملسيحي الكردي، واملسيحي الكلداني، واملسيحي 

السرياني، واملسيحي اآلشوري.. وميثل املسيحيون اآلشوريون أكثرية بني مسيحيي 

العراق، ولهم خمسة مقاعد في البرملان، وأنا أحد ممّثليهم في مجلس النواب.

إذا لم يكن هنالك استعداد للفساد، فلن يفسد اإلنسان.. الفساد فينا وفي   

داخلنا، وليس في الغرب.. نحن من يتقبل الفساد ولهذا َنفسد، وُنفسد اآلخرين. 

هناك من يدعو، بطريقة عنصرية وأنانية، إلى جتريد املسيحيني من عروبتهم،   

ويشكك في انتمائهم للبالد العربية. أتساءل: هل كان املسيح عربيًا؟ واملسيحيون الذين 

واللغة  العربي  الوجود  رغم  اآلشورية  أو  الكلدانية  أو  السريانية  يتحدثون  زالوا  ما 

العربية التي تعّد أهّم عوامل القومية.. هل هم عرب؟ 

للتطور  حافز  االختالف  العربية؟!  بلداننا  في  االختالف  من  نخاف  ملاذا   

للتعايش، فهذا يعني أننا ندعو إلى صف الصفوف في ما  والتنافس. وعندما ندعو 

بيننا، وباجتاه صناعة احلياة معًا بأبهى صورها. ملاذا تخشى األغلبية ذلك؟! أليست 

أغلبية؟ ملاذا تخشى من األقلية، أو من املكونات الصغيرة؟ فبئس البلد الذي يحتاج إلى 

رئيس كتلة املجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري في البرملان العراقي.
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أبطال، على اجلميع أن يكونوا أبطااًل، ولنستخلص من جتارب الشعوب واألمم التي 

سبقتنا بعد أن أرهقتها نزاعات الطوائف مبا أثارته من حروب طاحنة امتد بعضها 

إلى مائة سنة، فعندما جتاوزت تلك الشعوب واألمم نزاعاتها، وشكلت نخبها الثقافية 

املتخلف  واقعها  من  النهوض  استطاعت  التعايش،  جتاه  واالجتماعية  والسياسية 

االقتصادي  والنمو  التكنولوجي،  والرقي  والدميقراطية،  احلرية،  ُسبل  في  وسارت 

واالجتماعي. 

الدكتور بشير السعدي:
 1957 متوز   15 في  الدميقراطية  اآلثورية  املنظمة  تأسست   

تبني  على  القومي،  الدميقراطي  الوطني  السياسي  خطابها  ويقوم  سوريا،  في 

الدميقراطية احلقيقية بوصفها اخلالص واحلل الوحيد لبناء مجتمع مستقر قائم على 

العدل واملساواة. 

فإنها  لذا  العلمانية،  تعني  احلقيقية  الدميقراطية  فإن  املنظمة،  مفهوم  وفي   

ومبدأ  املتساوية،  املواطنة  مبدأ  وتطبيقها، ويشمل هذا:  بالعلمانية  األخذ  تصر على 

شرعة حقوق اإلنسان، ومبدأ االعتراف بالتعددية الدينية والقومية واالثنية واملذهبية، 

واالعتراف الدستوري باملكونات القومية والتاريخية كافة في املجتمع السوري، وفي 

مجتمعات املنطقة العربية، حتت ظل هوية وطنية سورية إن كنا في سوريا، أو هوية 

عراقية إن كنا في العراق، أو هوية أردنية إن كنا في األردن، أو هوية مصرية إن كنا 

في مصر. 

هذه املنظمة جزء من احلركة الوطنية السورية، وجزء مؤسس في املجلس   

الوطني السوري، وفي االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة. ونحن نرى أن احلل 

األساسي والناجع لـ »املسألة املسيحية« -إن صح التعبير- في ظل الثورات العربية 

واملآسي التي يعاني منها املسيحيون في منطقتنا العربية، يكمن في تبني الدميقراطية 

مسؤول املكتب السياسي للمنظمة اآلثورية الدميقراطية، عضو مجلس الشعب سابقًا، سوريا.
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احلقيقية، أي تبني التعددية واالعتراف بالتنوع في ظل الهوية الوطنية.

ثمة مالحظة على تسمية »املسيحيون العرب« أو »العرب املسيحيون«! كأننا   

القومية  العربية. مقومات  القومية  الثورة  أيام  أو حماسة تشبه  هنا في حالة عاطفة 

واللغة  موجود،  العربي  والشعب  موجودة،  ومؤشراتها  وعواملها  احلقيقية  العربية 

العربية موجودة، فال خوف عليها من الزوال أو االندثار. لكن املسيحيني املتواجدين 

في املنطقة، وفي العراق وبالد الشام حتديدًا، ليسوا كلهم عربًا. هناك مسيحيون عرب 

منذ زمن الغساسنة واملناذرة، وحافظوا على مسيحيتهم حتى يومنا هذا، وهناك أيضًا 

العراق  إلى  وتصل  العربية  الفتوحات  تنطلق  أن  قبل  وسريان،  وآشوريون،  كلدان، 

وبالد الشام، حيث كانت اللغة السريانية هي السائدة حينذاك، وكان الشعب اآلرامي 

السرياني يشكل غالبية عددية ساحقة في املنطقة في تلك الفترة، وهناك من السريان 

والثقافة  العربية  اللغة  إلى  وثقافته  لغته  تغيرت  الزمن  ومع  اإلسالم،  في  دخل  من 

العربية، وهناك سريان مسيحيون في بعض الكنائس اختاروا أن تكون العربية لغتهم.

من حق كّل من الطوائف املسيحية أن حتافظ على تسميتها وعلى هويتها.   

أنا سرياني مسيحي آشوري، ولست عربيًا، ولكنني أحتدث اللغة العربية.

األستاذ أسعد العزوني:
هو  الثابت  و»املتحرك«..  »الثابت«  عن  هنا  احلديث  ميكن   

»القومية«، واملتحرك هو »الدين«! فلو نزل دين سماوي رابع، لوجدنا من أتباع الديانات 

األخرى َمن حتوَل إليه، وهذا حق طبيعي للبشرية، ولكن تبقى القومية هي الثابتة. 

بفعل  واملسلمني، جاء  املسيحيني  العرب  بني  التعبير-  »اخلالف« -إن جاز   

تسلل يهود إلى الطرفني وبثهم الفرقة والتقاتل بيننا.. اليهود »استهبلونا« كمسيحيني 

البتول عليهما السالم،  بالسيد املسيح وأمه مرمي  –املسلمني- أولى  ومسلمني! نحن 

أتت على ذكرهما في  ورائعة عندما  القرآنية، كم هي جميلة  النصوص  إلى  ولننظر 

صحفي وكاتب سياسي، األردن.
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وتعالى،  سبحانه  الله  باملتحدث؛  يليق  راٍق،  شفاف،  القرآني  اخلطاب  مرمي.  سورة 

ث عنهما؛ السيد املسيح وأمه البتول عليهما السالم. نحن –املسلمني- أكثرية  واملتحدَّ

في الشرق العربي، لكن في حال جنح املخطط اليهودي وُهّجر املسيحيون، سنصبح 

لقمة سائغة لليهود. 

الدكتور وجيه قانصوه*:
ال  إسالمي..  أو  مسيحيتي  على  العروبة  أقدم  ملاذا  أعرف  ال   

أعرف ما الذي أقدمه على اآلخر، فالهوية مرّكبة، ولها أبعاد عدة ُينتج التفاعل بينها 

مساراٍت مختلفة. كما ال أستطيع أن أفهم ملاذا ما زال املسيحي يحاول تأكيد أصوله 

وأنه حالة غير طارئة في هذا العالم؟!

مكونات  وهنالك  العربي،  العالم  في  جديد  مجتمعي  مكون  هنالك  كان  إذا   

العربية،  باللغة  تنطق  ال  مكونات  وهنالك  عربية،  غير  وأصولها  العربية  باللغة  تنطق 

وهنالك مكونات طارئة أو مستحدثة.. ماذا سنفعل بكل هذه املكونات؟ علينا أن نعود 

إلى خطاب األصالة، فهذا خطاب تطهيري، ويشبه كثيرًا فكرة اخلطابة اإلسالمية التي 

انطلقت في فترة التفاعل مع الثقافات الغربية!

وماِضيهم،  وِقَدمهم،  أصالتهم،  يثبتوا  أن  يريدون  الكل  أن  اإلشكالية   

وحاضرهم، ومستقبلهم. مجتمعنا ليس مجتمعًا موحدًا، بل هو مجتمع منقسم على 

نفسه، هو عبارة عن مجتمعات أو جماعات، كل مجموعة حتاول أن تؤكد نفسها وتؤكد 

أصالتها وِقَدمها وتبرهن على وجودها، ولديها نظام مصاحلها اخلاصة والذاتية في 

هذه املنطقة، وبالتالي، نعود لنتحرك في الدائرة نفسها التي نحاول أن ندحض التهمة 

عنا بسببها، وفي احلقيقة، نحن نثبت التهمة بطريقة غير مباشرة. 

الدكتور سعدون الزبيدي**:
 ،)Casting( »من املخاطر التي يواجهها املجتمع العربي، مسألة »القولبة  

* أستاذ  الفلسفة في اجلامعة اللبنانية.
** دبلوماسي سابق، شارك في جلنة صياغة الدستور العراقي.
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فنحن نعمد أحيانًا إلى قبول األشياء أو طردها على أساس القولبة. ال بد من التفكير 

القرآن  يقول  اإلسالمي،  الدين  في  للجميع«.  والوطن  لله  »الدين  مسألة  في  الوقائي 

»السلطة  إن  تقول  التي  الدميقراطية  أمام  إشكالية  وهذه  لله«،  »احلكم  إن  الكرمي 

للشعب«. 

نحن نتحدث عن املسيحيني العرب كأنهم »كتلة واحدة«، والدليل أن هنالك   

محورًا في الورشة بعنوان »املسيحيون والربيع العربي؛ شركاء في التغيير أم حلفاء 

لألنظمة القائمة«، يعني إما أن يكونوا شركاء، أو أن يكونوا حلفاء لألنظمة القائمة! 

هؤالء املسيحيون أليسوا بشرًا؟ أليس لكل واحد منهم فكره، ورأيه، وأيديولوجيته؟! 

فلماذا يتوجب عليه أن يكون في هذا اجلانب أو في ذاك اجلانب؟! أال توجد طريق 

ثالثة؟! أليس هناك خيار ثالث؟! ملاذا أمام املسلمني العرب خيارات عدة، بينما ُيفَرض 

على املسيحيني العرب خياران اثنان فقط؟ وملاذا يجب أن يكون املسيحيون كتلة واحدة 

هنا أو هناك؟ هذه القولبة يجب أن نتجنبها في فكرنا وفي تفكيرنا. 

األستاذ جان عزيز:
في  املتواجدين  املسيحيني  عن  املسلمني  كالم  سمعُت  كلما   

وشك  على  حيواني  جنس  أو  »الباندا«  عن  يتحدثون  أنهم  أشعر  العربية،  منطقتنا 

يتوسلون  كأنهم  أشعر  املنطقة  هذه  في  املسيحيني  كالم  سمعت  وكلما  االنقراض، 

للمسلمني: »نحن هذا الباندا.. ميكنكم أن حتافظوا علينا، وميكننا أن نسلّيكم أو أن 

نليق ببعض حدائق حيواناتكم«!

إعادة  ويجب  معيبة.  النوع  هذا  من  مسألة  مع  التعاطي  في  الطريقة  هذه   

املسألة إلى أساسها. هبني ال أؤمن بالقرآن، وال أؤمن مبحمد صلى الله عليه وسلم، 

وال  بالتوراة  وال  السالم،  عليه  باملسيح  وال  باإلجنيل  أؤمن  وال  باإلسالم،  أؤمن  وال 

بالتلمود.. أال يحق لي احلياة على أرض أجدادي وآبائي؟ 

من  هو  هل  باحلياة؟  احلق  هذا  أستمد  أين  فمن  »نعم«،  اجلواب  كان  إذا   
أستاذ جامعي، منسق »اللقاء املسيحي - بيت عنيا«، لبنان.
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قدسية إنسانيتي، كإنسان؟ وهل هو حق لكل حرياتي األصيلة والفردية التي ال تنازل 

عنها، وال تبديل لها؟!

صحيح أن هناك مسؤولية على كاهل الغرب في ما يحصل، وهناك مسؤولية   

على كاهل احلركة الصهيونية، وهناك مسؤولية على كاهل املسيحية واملسيحيني أنفسهم 

في تذبذبهم وغربتهم، ولكن هل هناك مسؤولية تقع على اإلسالم واملسلمني واحلركات 

اإلسالمية السلفية وغيرها أم ال؟! هل هنالك آيات ونصوص تطال املسيحيني وتدعو 

إلى قتلهم أم ال؟ 

ال بد من حتديد أمرين: على املستوى الفردي، هل ميكننا أن نتفق على حرية   

الضمير كأساس لكل حريات اإلنسان؟ وعلى مستوى اجلماعة، هل ميكننا أن نفصل 

الدين عن الدنيوي، لكي نبني عاملًا يلتحق بالركب احلديث وينقذنا من التخلف؟

األستاذ خالد العلواني: 
إلى  يدعو األصوليون  و»املتطرفني«. عندما  التفريق بني »األصوليني«  يجب   

اإلسالم احلقيقي، فإنهم يرمون إلى قوله تعالى: »ال إكراه في الدين«، وقول رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: »من آذى ذميًا فقد آذاني!«. أما التطرف فموجود في كل 

املذاهب وبني الطوائف واألعراق واالثنيات كافة.

أنتمي إلى مدينة الفلوجة، وهي معقل اإلسالميني األصوليني ال معقل اإلسالم   

باالحتالل  ممثاًل  املتطرفة«  »الصليبية  لـ  تصدت  التي  هي  املدينة  وهذه  املتطرف. 

األميركي. 

وأخيرًا، لعَن الله كل من أخرج السياسة من الدين، ألن ديننا اإلسالمي،   

هو  كما  وقوانني،  اقتصادي  ونظام  اجتماعية  وقيم  إنسانية  وعالقات  وحكم،  قضاٌء 

عبادة وصالة وصوم وأدعية. واخلالصة، إن الدين أعظم من السياسة. 

عضو املكتب السياسي في احلزب اإلسالمي العراقي.



85املسيحيون و»ربيع العرب«

األستاذ بيار أبو عاصي*:
املسيحي  كبير، مبعنى أن  إلى حد  تعددي  الشرق  في  املسيحيني  وضع   

املسيحي  عن  مختلف  األردني  واملسيحي  األردني،  املسيحي  عن  مختلف  العراقي 

السوري  واملسيحي  السوري،  املسيحي  عن  مختلف  اللبناني  واملسيحي  اللبناني، 

منهم  ولكلٍّ  اآلخر،  عن  مختلف  هؤالء  من  كلٌّ  الفلسسطيني..  املسيحي  عن  مختلف 

جتربته اخلاصة ومشكالته التي يعاني منها والتي تختلف من بلد إلى آخر. 

ولكنهم  األخرى،  األمور  من  الكثير  وفي  الديانة،  في  املسيحيون  يتشارك   

مذاهب متعددة، ويختلفون في الكثير من األمور أيضًا. إن مستقبل املسيحيني ضمن 

بلدانهم يكون بالنظر إليهم على أنهم مواطنون، واألساس أن نضع املواطن في قلب 

هذا  نحو  متوجهًا  الوطن  يكون ضمير  وأن  الوطن،  مع  يكون ضميره  وأن  الوطن، 

الوطن. 

وكي تستمر الطوائف املسيحية في العيش واالستقرار في العالم العربي،   

هناك مسؤولية تقع على كاهل طرفني أساسيني: األول هم املسيحيون أنفسهم، الذين 

يقع على كاهلهم العمل للخروج من حالة التهديد واخلوف من »االنقراض«، وليكونوا 

مبادرين وفاعلني، وأن تعاد موضعة الفكر حول احترام اإلنسان الفرد وحريته وكرامته 

وقدرته على تطوير مجتمعه. 

أما الطرف الثاني، فيمثله املسلمون الذين تقع مسؤولية كبيرة على كاهلهم   

لنبذ العنف، واالعتراف باملواطنة، وقبول »اآلخر« الذي يشاركهم العيش في الوطن أو 

في املنطقة، أّيًا كانت هويته الدينية أو العرقية. 

وهناك مسؤولية تقع على كال الطرفني مجتمَعني، فخلق عدو مشترك ال يبني   

مستقباًل مشتركًا، مبعنى أننا إذا ناصبنا العداء للغرب أو للحركة الصهيونية اليوم، 

فهناك أعداء أكثر مما مضى.. ثمة مقاربات لن تؤدي إلى مكان. كأن يتحالف املسيحي 

مع السّني ضد الشيعي، ألنه يعّد الشيعي تابعًا إليران يقف ضد مصاحله كمسيحي. 

عضو حزب القوات اللبنانية.
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أو كأن يتحالف مع الشيعي ضد السّني، ألن األخير كناية عن أصولي أو جهادي أو 

متطرف، يشن هجمات ضد أماكن عبادته، ويحرق كنائسه ويخطف رجال الدين ويقوم 

بتهجير املسيحيني.. 

به هو االستقرار، واالزدهار، والتقدم، واحترام اإلنسان حقوقه  ما يجب أن نعتني 

الفردية والهوية الثقافية التي تعّد األساس ملستقبل مزدهر ينعم فيه أطفالنا وأبناؤنا 

وأحفادنا.

الدكتور زهاء الدين عبيدات: 
أؤيد ما طرحه د. كامل أبو جابر، وهو ملن ال يعرفه يتولّى اآلن رئاسة مركز   

الدراسات اإلسالمية، وهذا دليل على أن اإلسالم دين للجميع، وأن ما جاء به اإلسالم 

م ملا جاء به سيدنا عيسى عليه السالم.  متمِّ

قال د. سميح غنادري إننا ال نريد دينًا يشرع لآلخر، وأخالفه في ذلك. فنحن   

نريد دينًا يشرع لنا كمسلمني ولآلخر أيضًا، ألن اإلسالم دين شرع للدنيا واآلخرة. 

من  املتصهينون  وإمنا  املسلمون،  أو  اإلسالم  ليس  التطرف،  أوجد  الذي   

الغرب، حتى بتنا نعاني من أعمال القتل والتخريب وحرق أماكن العبادة وتدميرها، 

وسفك الدماء من دون مبرر. 

بقتلهم،  وتقوم  السّنة  أهل  تكّفر  التي  »القاعدة«  لدينا تطرف كمسلمني متّثله منظمة 

وتقوم بنسف مساجدهم وحرقها وتدميرها، حتى إن االبن بات يقتل أباه وأمه ألنهما 

يتعامالن مع األميركان، أو يبيعونهم اخلضار والفواكه أو األطعمة واملواد الغذائية! 

كما أن »القاعدة« تكّفر الشيعة.

وردًا على د. سميح غنادري، نحن ال نريد إسالم املتنبي، وال نريد إسالم   

أبي العالء املعري، ألنهما ال ميثالن اإلسالم النقي املتسامح، وإمنا هما بعيدان عن 

اإلسالم، حتى إن بعض العلماء املسلمني كّفَر أبا العالء املعري ألنه ابتعد عن اإلسالم.

عضو املكتب السياسي في حزب الوسط اإلسالمي، األردن.
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الدكتور أحمد سعيد نوفل:
بقولهم  املشرقيني،  املسيحيني  لدى  واملخاوف  التخوفات  في  مبالغة  هناك   

إن بعض الدول تتراخى في حمايتهم أمنيًا، أو تتركهم وحدهم في مواجة املتطرفني، 

املسيحيني.  على  قيود  أّي  توجد  ال  الواقع  أرض  فعلى  أمامهم،  العراقيل  تضع  أو 

في  واحدة  كتلة  املسيحيني  جميع  إن  القول  نستطيع  هل  نفسه،  الوقت  في  لكن 

واحد؟  قالب  في  وضعهم  ميكن  وهل  السياسية،  اجتاهاتهم  وفي  األمر  واقع 

وكما أن املسلمني لهم اجتاهاتهم السياسية املختلفة وال ميكن وضعهم في قالب واحد، 

فإن للمسيحيني أيضًا اجتاهاتهم السياسية واأليديولوجية املختلفة، وال ميكن وضعهم 

في قالب واحد، أو التعامل معهم بوصفهم كتلة سياسية واحدة.

على سبيل املثال؛ املطران كبوجي مناضل مسيحي، وجورج حبش وجورج   

حاوي ميثالن املسيحية الوطنية العروبية، ولكْن هناك مسيحيون يتعاملون مع األعداء، 

مثلما أن هناك مسلمني يتعاملون مع األعداء، وهناك دول إسالمية وعربية بعينها طلبت 

مجيء القوات األميركية والتحالف الغربي الحتالل هذه املنطقة واحتالل العراق واآلبار 

النفطية، واآلن تطالب باحتالل سوريا. 

نتحدث بشكل خاطئ عن املسيحيني حني ننظر إليهم على أنهم تكتل واحد   

والفنت  النعرات  يثير  أن  يحاول  وأيضًا هناك من  السياسية.  التغيرات  في ظل هذه 

الطائفية واملذهبية بني املسلمني أنفسهم، ُسنة وشيعة، والسؤال: أين دور إسرائيل في 

هذه املعمعة وفي إثارة الفنت داخل املكون العربي الواحد؟ وأين دور الغرب املسيحي 

اتبعتها  التي  َتُسد«  »فّرْق  سياسة  في  تكمن  األساس  القضية  املوضوع؟  هذا  في 

العاملية  بريطانيا وفرنسا في عاملنا العربي أيام حقبة االستعمار في أعقاب احلرب 

الثانية. 

والشيعة(،  )السنة  أنفسهم  املسلمني  بني  التفرقة  وإسرائيل  الغرب  يحاول   

وبني املسحيني أنفسهم )كاثوليك وأرثوذكس وأرمن وسريان وآشوريون(، وفي ما بعد 

أستاذ العلوم السياسية، جامعة اليرموك، األردن.
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والعروبة..  العربية  لألمة  األساسي  املكون  يشكلون  الذين  واملسلمني  املسيحيني  بني 

واآلن يحاول الغرب وإسرائيل وضع العراقيل أمام الوحدة بني الدول العربية، وتفتيت 

كل مكون لكل دولة عربية على حدة. إن غياب الوحدة العربية هو نتيجة أو محصلة 

لعدم توافر »املواطنة« احلقيقية في األقطار العربية، ما يجعل األنظمة العربية تستغل 

اخلالفات بني هذا وذاك من أجل استمرار قمع الشعوب مبكوناتها وطوائفها ومذاهبها 

املختلفة.

األستاذ جواد بولص:
العربية،  الدول  من  املشرقيني  املسيحيني  »تهجير«  رّد  ميكن  ال   

إلى سبب واحد بعينه. فهناك أسباب عديدة ومتعددة لهذا التوجه. لقد شاركت األقلية 

تاريخ  في  الوطنية  واألحداث  النضالية  املفاصل  جميع  في  فلسطني  في  املسيحية 

فلسطني، منذ أن بدأ هذا النضال إلى يومنا هذا. القضية ليست في عدد الشهداء 

الذين مت تقدميهم كقرابني على مذبح النضال، فاملسيحيون لم يتخلّوا في يوم من األيام 

عن أّي قضية وطنية في فلسطيني أو في غيرها، والشهادات على ذلك كثيرة. 

لنتذكر أن املدن والقرى الفلسطينية من غزة إلى قرية الزبابدة إلى رافات   

إلى جنني، يقطن فيها 40 ألف مسيحي فقط. هذا هو واقع األمر اليوم. فمدينة غزة 

يقطنها 1300 مسيحي فقط.. والقدس؛ قدس الصليب، وقدس قبر القيامة، يقطنها 

اآلن بعد التهجير خمسة آالف مسيحي فقط. 

القليل نسبيًا مقارنة مع  لعددهم  تبعًا  يقاس  ينبغي أن  إن دور املسيحيني   

تعداد إخوانهم في الوطن من املسلمني، ورغم ذلك فإن دورهم كأقلية مسيحية دور 

مشرف وطليعي على مدار احلقبة النضالية للشعب الفلسطيني، وهذا يعرفه اجلميع 

في فلسطني. 

كان  العرب،  املسيحيني  أو  املشرقيني  املسيحيني  بأن  إقرار  هناك  أخرى،  جهة  من 

محاٍم وكاتب سياسي، فلسطني.
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دورهم واضحًا وبارزًا عبر النهضات، لكن تنقصنا التوعية في بعض مناحي العالم 

العربي، فهناك عرب ال يعرفون أنه ميكن أن يكون املرء عربيًا ومسيحيًا في آن! ال بد 

أن يكون هناك دور توعوي في الوزارات واملؤسسات املختلفة، وأن يتم إدراج الدور 

الذي قام به املسيحيون العرب في النهضة العربية في املناهج التربوية.

األستاذة نيفني ملك: 
َقِدْمُت من مصر بتجربة خاصة شخصية، وأحببت أن أكسر »التابوهات«،   

وأن أكون مواطنة من الدرجة األولى، ال أخاف من شريكي املسلم، أعرف جيدًا حقيقة 

مبادئ الشريعة اإلسالمية بشكل كبير ومعمق بحكم أنني محامية ودرست الشريعة 

اإلسالمية، وأقف على ثوابت الشريعة اإلسالمية، وأعرف جيدًا أن صحيح الدين ليس 

فيه أّي إشكالية بالنسبة للحريات العامة أو حريات األفراد أو اإلقرار بحرية اآلخر. 

إلى شريكي  والذهاب  وعبور اجلسور  الشجاعة  من  قدر  إبداء  إلى  دفعني  ما  وهذا 

املسلم، شريكي اآلخر في الوطن، في محاولة ألن نقّر معًا املعايير، ونقّر معًا دولة 

املواطنة، ونقّر معًا إعالن الدولة املدنية في مقابل الدولة القمعية واالستبدادية والدولة 

البوليسية. 

تلقيُت صدمة من اجلميع، ألنني أقف في مساحة ليس مرغوبًا فيها اآلن، ذلك   

أن املعركة أديرت من منطلق »أنت معي أم ضدي؟«، وما دمَت ضدي، فأنت شيطان، 

علّي أن أكرهك وأن أدبر املكائد ضدك، وأن »أشيطنك« وأتخلص منك إذا أمكن ذلك، 

حتى وإن كنت متثل أغلبية سكانية أو طائفية أو مذهبية، وحتى لو فزت في انتخابات 

دميقراطية حترر فيها املواطن وأخذ باخليار الدميقراطي. 

وبالفعل، جاءت االنتخابات باألغلبية اإلسالمية )جماعة اإلخوان املسلمني(،   

وكان هذا متوقعًا جدًا من األطراف السياسية املصرية كافة، ولكن كان على اجلميع 

التخلص من هذا الفصيل الذي ميثل ظهيرًا مجتمعيًا أو شعبيًا، وكان مطلوبًا مني أن 

عضوة املكتب التنفيذي لإلعالم في حزب الوسط اجلديد، مصر.
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أرحب بهذا التخلص من اجلماعة، ألن هناك »فوبيا« من اإلسالم، وهناك إشكالية مع 

الشريك املسلم.

أم  اآلخر  نقبل  هل  ومتفاقمة.  وعميقة  كبيرة  إشكالية  لدينا  العرب  نحن   

نرفضه؟ وهل املسيحيون ال يخلطون الدين بالسياسة؟ وهل املسيحيون كتلة واحدة 

أو قالب واحد؟ هل ميارس املواطن املسيحي كامل حريته في بلده من دون صدام مع 

املؤسسات أو مع مصالح خاصة بهذه املؤسسات؟ 

الدكتور عفيف رحمة:
و»التعايش  الوطنية«  »الوحدة  مثل  التعابير،  بعض  على  حتفظي  أسجل   

اإلسالمي-املسيحي«، ألن هذه التعابير حّمالة أوجه، وتعني إلى حّد ما أننا لم نكن 

مّتحدين في يوم من األيام، أو أننا لم نكن متعايشني حتت سقف الوطن العربي. وهي 

تعابير جديدة طرأت على الساحة السياسية في املشرق العربي، ولم تكن متداولة في 

ما سبق. 

مصطلح  املتداخلني  أو  املتحدثني  بعض  الستخدام  عتٌب  هنالك  أيضًا   

»األكثرية واألقلية«، فمنذ ظهور اإلسالم حتى تاريخنا احلديث، لم يرد هذا املصطلح 

في األدبيات اإلسالمية، بل ظهر مع ظهور الدميقراطيات السياسية في أوروبا، ويبدو 

أن مثقفينا قد استساغوه، واقتبسوه، وبدأوا يستخدمونه فأسقطوه بطريقة مأساوية

وخاطئة وبشكل أو بآخر على املفهوم القومي أو املفهوم الديني في منطقتنا العربية.

هناك استخدام خاطئ ملصطلح »األقلية واألكثرية« حتى في أوروبا، فاجلماعة   

الدينية أو االثنية أو العرقية، ُيطلق عليها )Community( مبعنى »جالية« أو »جتمع«، 

وال ُيطلق عليها »أقلية« أو »أكثرية«. أما »األكثرية واألقلية« فهو مصطلح برملاني يعّبر 

أو أكثرية شعبية، أو  نيابية،  أقلية  أو  نيابية  عن مفهوم سياسي؛ كأن نقول: أكثرية 

أكثرية حاكمة، أو أقلية حزبية، أو أكثرية حزبية.. إلخ. 

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة السورية.
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وهي دعوة إلى أن يتوجه املثقفون العرب نحو إيجاد تعبير جديد بداًل من   

»التعايش اإلسالمي - املسيحي«، واستخدام مصطلحات تعّبر عن اجلماعات الثقافية 

التي تتشارك جنبًا إلى جنب حتت سقف الوطن. 

األستاذ ضرغام هلسة*:
صغيرة حلقات  إلى  مجتمعاتنا  تقسيم  يستفزني،  ما  أكثر   

 تربطها بعضها ببعض عالقات هّشة: مسيحي ومسلم، شيعي وسّني، درزي وعلوي.. 

واليوم خرج علينا من يقول: املسيحيون اآلشوريني، واملسيحيون العرب، واملسيحيون 

السريان، واملسيحيون غير العرب.. وسوى ذلك من التسميات املقيتة. 

يجب أن نحّذر من الثقافة التي زرعها لنا خصمان: »املوالي« في العصر   

العباسي الثاني، والغرب في عهد االستعمار قبل احلرب العاملية األولى وبعدها. يجب 

أن نعي أننا ما زلنا في هذا التكوين عاجزين عن حتقيق إرادتنا الكاملة واملتكاملة، ألن 

التفكيك االستعماري استهدفنا جميعًا، جغرافيًا في ما مضى، واآلن يستهدفنا عرقيًا 

ومذهبيًا وطائفيًا! يجب أن نعي أن أوروبا الغربية من أجل أن تتقدم وتتطور حضاريًا، 

دفعت ثمنًا غاليًا، وما زلنا نتلمس مشكالت الكاثوليك والبروتستانت، ونتلمس ما جرى 

في فرنسا بعد الثورة الفرنسية وكيف أجنزت ووصلت إلى هذا احلد؟

كعرب ومشرقيني، علينا أن نعي حقيقة أن هذه األرض لنا جميعًا، مسيحيني   

ومسلمني، وأن هذا الوطن لنا جميعًا، ولكن علينا كمسلمني وكمسيحيني أيضًا، أن 

السورية،  املكونات  جميع  يضمن  الذي  املشرقي«  »االحتاد  من خالل  إرادتنا  نحقق 

إضافة إلى املكونات العراقية، كي نحل مشكالتنا الطائفية واالثنية واملذهبية، ضمن 

الدولة املدنية ودولة العدالة ودولة القانون واملواطنة احلقيقية. 

الدكتور سمير العيطة**:
هناك من رغب في أن يسمي هذه اجللسة: »جلسة ثوابت«، ولكني أرى أن   

* كاتب سياسي، قيادي سابق في حزب الوحدة الشعبية الدميقراطي، األردن.
** عضو املنبر الدميقراطي السوري.
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»الثوابت« متزعزعة، ليس بسبب املؤامرات اخلارجية، إذ ال يجوز أن نلقي املسؤولية 

على مشجبها وحده، فهناك حتوالت اجتماعية داخلنا نحن العرب، مسلمني ومسيحيني، 

وضع  مت  عندما  املثال،  سبيل  على  بالهوية.  مرتبط  بعضها  مختلفة،  ألسباب  تعود 

الوطن  من  جزء  سوريا  أن  واألكراد  اآلشوريني  يزعج  لم  األول  السوري  الدستور 

العربي الكبير، واآلن يزعجهم هذا التعريف! ملاذا هذا االنزعاج؟ ألن هناك حتوالت 

األكراد  لدى  الكردية  القومية  نهضت  فقد  والكردي.  اآلشوري  الوسط  حدثت ضمن 

السوريني، كما نهضت لدى اآلثوريني، الذين يعيشون في املجال احلضري نفسه، بينما 

التعبير العربي شاماًل للجميع، وكان مفهوم العروبة يجمع شمل أهل املشرق،  كان 

مسيحيني ومسلمني، على مشروع نهضوي لم يعد له القوة نفسها هذه األيام. 

السبب اآلخر يكمن في املشكلة االجتماعية للذين يقومون بالثورات: الشباب.   

هؤالء في واٍد آخر غير الذي نحن -األكبر سنًا- فيه. إن إعادة صياغة »عهد وطني« 

أو »عقد اجتماعي« جديد، مسألة في منتهى الصعوبة وال حتدث في املجتمعات كل 

يوم. ومبا أن هناك مشكلة في الهويات، يجب أن يكون احلل بـ »القوننة«، فعندما تكون 

الهويات متعددة ومختلفة كما هي احلال في مصر، فمن الصعب ضبط الوضع بغير 

القانون. 

املشكلة األساسية ليست بني األقليات واألغلبية، بل هي بني أغلبية وأغلبية.   

من قال إن مصطلح »الدين لله والوطن للجميع« ليس إال ترجمة غربية؟! هذا مصطلح 

اخترعه أحد املسلمني ومن هذه البيئة. 

احلزب الدميقراطي املسيحي في أملانيا، يعترف بـ »فصل الدين عن الدولة«،   

الكنيسة  في  الرهبان  أن  مع  أملانيا،  في  املسيحية«  »الشريعة  بفرض  يطالب  وال 

)بروتستانت وكاثوليك( يقبضون رواتبهم من مصلحة الضرائب األملانية. 
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الدكتور سميح غنادري:
لم أقل إن جماعة اإلخوان املسلمني هي التي سّمت احلرب الصليبية بهذا   

االسم، ولم أقل إنني ال أريد دينًا يشرع لآلخر. احلرب الصليبية حدثت عام 1096، 

أما جماعة اإلخوان املسلمني فقد تأسست قبل أقل من مائة عام تقريبًا على يد الشيخ 

حسن البنا. 

سمعت من اإلخوان املسلمني من قال لي: »أيها الصليبي ُعد إلى بالدك!«.   

واليوم سمعنا حتى إن احلرب األميركية على العراق هي حرب »صليبية«! أنا أقف ضد 

استخدام هذا املصطلح.

كاتب وباحث سياسي، فلسطني.





الفصل الثاني

»املسيحيون في الدساتير والتشريعات العربية... 
احلقوق املدنية والسياسية«
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املسيحيون في الدستور والتشريعات األردنية...
احلقوق املدنية والسياسية

النائب الدكتور مصطفى ياغي )رئيس اجللسة(:

مصطلح »احلقوق املدنية والسياسية« مصطلح قدمي متجدد تبلور بشكل أو   

بآخر في العقدين األخرين من الزمن، نتيجة بعض االنحرافات السياسية والتشريعية 

واحلقوقية والقانونية في مسارات الدولة املدنية، وفي محاولة تكريس ما يسمى »سايكس-

بيكو« في املنطقة العربية، وهو ما رفضناه وما زلنا نرفضه جميعًا، لكننا أصبحنا كأننا 

كرسنا أنفسنا؛ كلٌّ في اجتاهه وكلٌّ بطريقة تفكيره وبأسلوبه في الدفاع عن مصاحله 

اآلنية، كأدواٍت لهذه االتفاقية املقيتة ومن دون أي مقابل، فصرنا تارة نتحدث عن مسيحي 

ومسلم، وتارة عن شرقي وغربي، وتارة عن فلسطيني وأردني.. وهكذا دواليك.. حتى 

في املدينة الواحدة أو في احملافظة الواحدة أصبحنا نتحدث عن »حارة« و»أكراد«.

إن الدولة املدنية هي املالذ الوحيد الذي به ومن خالله نستطيع أن نتعايش   

وأن نكرس مفهوم املواطنة احلقيقي، وال بد من تذكير املدعني الذين يحاولون حرف 

املسارات عن اجتاهاتها الصحيحة، بأن الدولة اإلسالمية التي جاء بها خير األنام 

وخير البرية وخير البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، هي 

دولة مدنية بامتياز، ولم تكن دولة دينية.. وقد عاش فيها املسيحي بسالم واطمئنان، 

وعاش فيها اليهودي كذلك بسالم، ولم تكن قائمة على إثارة الفنت أو تكريس املذهبية 

أو غرس الطائفية.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب األردني.
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املسيحيون في الدستور والتشريعات العراقية...
احلقوق املدنية والسياسية

النائب خالص إيشوع

متتد جذور املسيحية عميقًا في األرض العراقية، وحتديدًا في بالد ما بني   

النهرين، وتعود إلى العصور األولى أو القرن امليالدي األول مليالد السيد املسيح عيسى 

بن مرمي عليه السالم، بدءًا من تبشير »مار توما« الرسول، والتلميذين »ماري« و»مار 

في  كنيسة مسيحية  أول  وبناء  العراقية،  املشرق  كنيسة  بتأسيس  قاما  أدي«، حيث 

العراق هي »كوخي«، في منطقة املدائن قرب بغداد.

امليالدي  القرن  في  ذلك  وكان   - املسيحي  اإلميان  مسيرة  منذاك  فبدأت   

األول - وبدأت معها مسيرة االضطهادات وقوافل الشهداء األربعني، كسّنة متتالية 

من ِقَبل »شابور الثاني« امللقب بـ »ذي األكتاف«، والذي بدأ بفرض »ضريبة األعناق« 

التي ُتستحصل فقط من املؤمنني املسيحيني، وهم أهل الكتاب في تلك الفترة الزمنية. 

الثاني« قراره  وعندما رفض املسيحيون األوائل دفع هذه الضريبة، أصدر »شابور 

م،   341 نيسان   13 في  التنفيذ  وُبدئ  املسيحيني،  كل  بحق  الشاملة  املذابح  بتنفيذ 

الذي صادف يوم جمعة اآلالم. وعندما لم ينفع القهر والقتل واالضطهاد بدأت عمليات 

التهجير خارج العراق وبالد ما بني النهرين إلى الهند وغيرها من البلدان، حيث أسس 

املؤمنون املسيحيون أبرشيات إلقامة صلواتهم في بالد املهجر، وحتديدًا في الهند، 

وما زالت بعض هذه األبرشيات قائمة إلى اآلن. 

لقد كانت اللغة اآلرامية - لغة السيد املسيح عليه السالم- هي اللغة السائدة   

السيطرة اإلسالمية،  وبقيت كذلك حتى  اآلراميون،  أن ظهر  منذ  واسعة  مناطق  في 

يتكلمون  السورية  معلوال  قرية  أهل  يزال  )ما  تدريجيًا  محلها  العربية  اللغة  إذ حلت 

رئيس كتلة املجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري في البرملان العراقي.
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في  منهم  رغبة  العرب  بالفاحتني  األمر  بادئ  في  املسيحيون  رحب  وقد  باآلرامية(، 

وفرض  والقتل  االضطهاد  من  األمرين  أذاقهم  الذي  الفارسي  احلكم  من  التخلص 

الضرائب والتهجير، حاصلني بذلك من الفاحتني العرب املسلمني ودولتهم اإلسالمية 

على األمن واألمان مقابل دفع اجلزية وبتسميتهم »أهل الذمة«، لكن هذا األمن واألمان 

ومت  الضغوط  عليهم  ومورست  أدنى  مرتبة  في  وُوضعوا  اسُتغلّوا  إذ  الكثير،  كلفهم 

اضطهادهم، ما أدى باملسيحية في العراق إلى االنحسار واالنسحاب من مراكزها 

املشعة، وحتديدًا تكريت التي كانت مقرًا لـ »مطارنة الشرق« وشكلت مركز إشعاع 

املوصل  نحو  سكانها  معظم  وهجرها  املوصل،  مدينة  إلى  كرسيها  فُنقل  حضاري، 

لها. مع هذا، استطاع املسيحيون عبر العصور املختلفة وفي أحلك  التابعة  والقرى 

الظروف أن يرسخوا مكانتهم الدينية والدنيوية، وأن يصمدوا أمام التيارات املختلفة 

التي تعرضوا لها في العراق، كما حافظوا على عاداتهم وتراثهم وحضارتهم وتقاليدهم. 

وبصدور الدستور العثماني في 23 كانون األول عام 1876 م، أيام »مدحت   

تلك  اجلزية«،  »ضريبة  يسمى  ما  انتهى  األديان،  جلميع  احلرية  ضِمَن  الذي  باشا« 

الدستور  إعالن  وعند  اإلسالمي.  الفتح  منذ  املسيحيون  منها  عانى  التي  الضريبة 

مجلس  في  ومتثياًل  حضورًا  أكثر  املسيحيون  كان  1909م،  عام  اجلديد  العثماني 

املبعوثان العثماني، ولو بنسبة قليلة نسبيًا. إال أن اضطهادات كبرى ومؤملة ووحشية 

املسيحيني وخاصة األرمن  األولى، راح ضحيتها آالف  العاملية  حدثت خالل احلرب 

والكلدان والسريان، وكان على رأسهم العالمة »آدي شير«، رئيس أساقفة »سعرد« 

الذي استشهد عام 1916. 

أما بعد تأسيس احلكم الوطني في العراق عام 1921، فقد انُتخب كل من   

د. سليمان غزالة ورؤوف شماس ألوس واخلوري يوسف اخلياط، نوابًا في مجلس 

الثاني عضوًا في مجلس األعيان  البطريرك يوسف عمانويل  العراقي، وُعني  النواب 

)تاله البطريرك يوسف غنيمة حتى وفاته عام 1958(.
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جاءت بعد ذلك املذبحة الرهيبة والوحشية ضد املسيحيني في »سميل« عام   

1932، ومن ثم مذبحة »صوريا« عام 1969، واستمر تاريخ املسيحيني املعطاء، فلم 

بناء  في  وشاركوا  إبداعهم،  وفيض  وَعرقهم  بدمهم،  بالتضحية  العراق  على  يبخلوا 

حضارته ونهضته على املستويات واألصعدة كافة، وقدموا الغالي والنفيس له، ولكن 

مع كل هذا ال ميكن القول إن هذا فقط هو تاريخهم في العراق، بل إن جذورهم ضاربة 

أحفاد  ألنهم  الشرائع  أولى  وسّنوا  احلضارات  بكر  صنعوا  فقد  التاريخ،  عمق  في 

وا إال مكونًا أصياًل من مكونات  »سومر« و»أكد« و»بابل« و»آشور«، لذا ال ميكن أن ُيَعدُّ

الشعب العراقي. 

الدولة  نشأة  فمنذ  العراقية،  الدساتير  في  باملسيحيني  يتعلق  ما  وبشأن   

العراقية اجلديدة، كانت هناك ضرورة في أن ميثل الدستور الوثيقة القانونية العليا 

واجبة االحترام من السلطات األساسية بحكم أن الدستور يتضمن املبادئ القانونية 

السلطات وتنظيم  باملواطنني  وعالقته  فيها  احلكم  ونظام  الدولة  بشكل  تتعلق  التي 

العامة في الدولة، وحقوق األفراد وحرياتهم. ويعّد الدستور القانون األسمى في البالد. 

التي  والبصرة،  وبغداد  املوصل  احتاد  بعد  العراقية  الدولة  إعالن  وبعد  ذلك،  على 

شكلت كيانًا سياسيًا موحدًا والتي قامت عصبة األمم بتسليم انتدابها للمملكة املتحدة 

)بريطانيا( في 11 تشرين الثاني 1920، شرع أول دستور عراقي عام 1925 وسمي 

باملتناقضات  الدستور  ذلك  وقد اصطدم   ،»1925 لعام  العراقي  »القانون األساسي 

التي تعج فيها مواده تطبيقيًا رغم ما ُيظهره نظريًا من اعتدال، وخاصة في ما يتعلق 

باملكونات الصغيرة أو باألقليات. 

على سبيل املثال، تؤكد املادة السادسة أنه »ال فرق بني العراقيني في احلقوق   

أمام القانون وإن اختلفوا في القومية والدين واللغة«، فيما تنص املادة الثالثة عشرة 

على أن »اإلسالم دين الدولة الرسمي، وحرية القيام بشعائره املألوفة في العراق على 

اختالف مذاهبه محترمه ال متس، وتضمن جلميع ساكني البالد حرية االعتقاد التامة، 
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وحرية القيام بشعائرهم الدينية وحرية العبادة وفق عاداتهم وتقاليدهم ما لم تكن مخلة 

باألمن والنظام، وما لم تناِف اآلداب العامة«. 

تأسيس  حق  املسيحية  للطوائف  أعطت  فقد  عشرة،  السادسة  املادة  أما   

املدارس لتعليم أفرادها بلغتها اخلاصة، على أن يكون ذلك متوافقًا مع املناهج العامة 

التي تعني قانونًا. وجاء في املادة السابعة عشرة أن تكون العربية هي اللغة الرسمية 

سوى ما ُينص عليه بقانون خاص، فيما نصت املادة الثامنة عشرة على أن العراقيني 

بوظائف  وحدهم  إليهم  ويعهد  واجباتهم  وأداء  بحقوقهم،  التمتع  في  »متساوون 

أن احملاكم  على  والسبعون  املادة اخلامسة  بينما نصت  دون متييز«.  احلكومة، من 

الدستور  الطائفية. وشمل  الروحانية  إلى احملاكم الشرعية، واملجالس  الدينية تقسم 

بقانون  القضاء  سلطة  وأعطاها  املجالس  هذه  ضمن  املسيحية  الروحانية  املجالس 

املتعلقة  املواد  في:  املجالس  تنظر هذه  والسبعني، حيث  الثامنة  املادة  خاص ضمن 

بالنكاح والصداق والتفريق والنفقة الزوجية وتصديق الوصايات ما لم تكن مصدقة 

من كاتب العدل، خال األمور الداخلة ضمن اختصاص احملاكم املدنية في ما يخص 

أفراد الطائفة، عدا األجانب منهم. كما تنظر في غير ذلك من مواد األحوال الشخصية 

املتعلقة بأفراد الطوائف عند موافقة املتقاضني. 

تأليف  طائفة  لكل  »يحق  املائة:  واملادة  عشرة  الثامنة  املادة  في  جاء  كما   

املوقوفة  واملستغالت  املسقفات  بإدارة  تختص  املهمة،  اإلدارية  املناطق  في  مجالس 

والتركات ألغراض خيرية، وجمع إيرادها وصرفه وفق رغبة الواهب أو العرف الغالب 

بني الطائفة، وكذلك القيام بالنظارة على أموال األيتام وفق القانون، وتكون املجالس 

املذكورة حتت إشراف احلكومة«. 

سقوط  ُأعلن   ،1958 عام  متوز   14 في  امللكي  احلكم  نظام  سقوط  وبعد   

القانون األساسي العراقي وتعديالته، وُأعلن الدستور املؤقت إلى أن يتم تشريع دستور 

جديد. وتضمنت املادة الثالثة منه: »يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بني 
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املواطنني كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم، وُيعتبر األكراد مواطنني في هذا 

الوطن، ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية«.  

أما املادة الرابعة فتنص على أن »اإلسالم دين الدولة«، وتنص املادة العاشرة   

م بقانون«، وتنص املادة الثانية عشرة  على أن »حرية االعتقاد والتعبير مضمونة وتنظَّ

على أن »حرية األديان مصونة وينّظم القانون أداء وظيفتها على أاّل تكون مخلة بالنظام 

العام وال متنافية مع اآلداب العامة«. 

إثر   ،1962 لسنة   25 رقم  الثورة  لقيادة  الوطني  املجلس  قانون  جاء  ثم   

سقوط نظام عبد الكرمي قاسم، ليعطي للمجلس الوطني الصالحية التشريعية وإقرار 

املعاهدات وأمور اجليش والشرطة وما إلى ذلك. ثم مت تشريع الدستور املؤقت لعام 

1964 والذي نصت املادة األولى منه على أن »اجلمهورية العراقية دولة دميقراطية، 

اشتراكية، تستمد أصول دميقراطيتها واشتراكيتها من التراث العربي وروح اإلسالم«، 

وتنص املادة الثالثة منه على أن »اإلسالم دين الدولة والقاعدة األساسية لدستورها، 

واللغة العربية لغتها الرسمية«. 

أما بالنسبة للمسيحيني في دستور جمهورية العراق الذي صدر في العام   

2005، فقد تضّمن هذا الدستور نقاطًا مضيئة، وضِمَن في مواده حقوقًا وحريات 

لألقليات االثنية والدينية والقومية لم تتطرق إليها الدساتير العراقية السابقة، وارتقى 

في حتديد املكونات واحترام وجودها كشريك فاعل في بناء الوطن وازدهاره ورفعته. 

ومن ذلك ما جاء في املادة الثانية: »يضمن الدستور احلفاظ على الهوية اإلسالمية 

الدينية جلميع األفراد في حرية  العراقي، كما يضمن كامل احلقوق  الشعب  لغالبية 

العقيدة واملمارسة الدينية - كاملسيحيني واإليزيديني والصابئة املندانيني«. 

كما جاء في املادة الثالثة: »العراق بلد متعدد القوميات واألديان واملذاهب«.   

وجاء في املادة الرابعة: »اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، 

وُيضمن حق العراقيني بتعليم أبنائهم باللغة األم، كالتركمانية، والسريانية، واألرمنية، 
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وفي املؤسسات التعليمية احلكومية، وفق الضوابط، أو بأي لغة أخرى في املؤسسات 

السريانية  واللغة  التركمانية  »اللغة  الدستور:  هذا  في  جاء  كما  اخلاصة«.  التعليمية 

لغتان رسميتان أخريان في الوحدات اإلدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية«. وهذه 

نقطة مضيئة جدًا، فلكل إقليم حقه في اتخاذ أي لغة رسمية أخرى إذا أقرت غالبية 

سكانه ذلك عبر استفتاء عام لهم. 

وجاء في املادة الرابعة عشرة: »العراقيون متساوون أمام القانون من دون   

متييز بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو املذهب أو املعتقد أو 

الثالثة والعشرين، فتمثل نقطة مهمة  الوضع االقتصادي أو االجتماعي«. أما املادة 

ومضيئة في الدستور العراقي، حيث حظرت التملك »ألغراض التغيير السكاني«. 

وكي ال يحصل التباٌس في ظل تراكم التفكير اإلداري والسياسي العراقي،   

بسبب األنظمة املركزية السابقة والالحقة، ولكثرة الدساتير والتشريعات واملتغيرات 

التي تطرأ عليها، فقد ُقّدم إلى احملكمة االحتادية العليا في العراق طلٌب لتفسير نص 

هذه املادة حتديدًا، فجاء التفسير ليعطي حقوقًا ملكونات الشعب العراقي كافة، وألبناء 

يتملك  ال  بأن  الطائفية،  وحتى  والقومية  والدينية  االثنية  ذات اخلصوصيات  املناطق 

غيرهم في مناطقهم، وذلك بهدف احتفاظ األقليات بخصوصياتها وعاداتها وتقاليدها 

وأعيادهم الدينية واالجتماعية. 

الدولة  أن  على   2005 العام  دستور  في  والثالثون  السابعة  املادة  وتنص   

تكفل »حماية الفرد من اإلكراه الفكري والسياسي والديني«. لكن هنالك العديد من 

املخالفات التي تقع في القوانني العراقية بهذا الشأن حتى اآلن. 

االلتزام  في  »أحرار  العراقيني  أن  على  واألربعون  احلادية  املادة  وتنص   

م  بأحوالهم الشخصية، وفق دياناتهم أو مفاهيمهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظَّ

ذلك بقانون«. ورغم ذلك يتم خرق القوانني والتشريعات النافذة في هذا املجال. 

أحرار  مذهب  أو  دين  كل  »أتباع  أن  على  واألربعون  الثالثة  املادة  وتنص   
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في ممارسة الشعائر الدينية، مبا فيها الشعائر احلسينية، وإدارة األوقاف وشؤونها 

أن  إال  أماكنها«،  العبادة وحماية  الدولة حرية  و»تكفل  بقانون«،  ذلك  م  وينظَّ الدينية، 

واإلجراءات  األمنية  فاحلماية  واقعية،  حلول  هناك  وليس  قائمة،  زالت  ما  املشكلة 

ِقَبل احلكومة والبرملان االحتادي، غير جدية وغير كافية وغير  والتدابير املتخذة من 

مقنعة لضمان أمن الشعب املسيحي وحريته، فما زالت التعديات على الكنائس، وكذلك 

االعتداءات على املمتلكات املسيحية، وعمليات خطف رجال الدين وقتلهم. 

بوجود  يتم  ال  أطيافه  وتنوع  العراق  نسيج  وحماية  السلمي  التعايش  إن   

القوانني والتشريعات اجليدة فقط، وإمنا مبقدار العمل بها وتطبيقها وممارستها على 

احلقيقية  املواطنة  مبدأ  تعتمد  التي  الدميقراطية  الدول  مصاف  إلى  لنرتقي  األرض 

أساسًا لها، والتي ال تنمو أو تنضج إال في بيئة سياسية دميقراطية، وفي ظل مناخ 

سياسي يتسم باالنفتاح والتعددية واملساواة وقبول اآلخر، ويؤمن بحق اجلميع في 

التعايش السلمي بعيدًا عن روح الصراعات واملنازعات الفئوية والطائفية والعصبية. 

وال بد من التوقف هنا عند عدد من التشريعات التي متّس حقوق املسيحيني:

قانون  سن  يجوز  »ال  أنه  فيها  جاء  التي  العراقي،  الدستور  في  الثانية  املادة   -

يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم«. فليس معروفًا ما هي ثوابت اإلسالم. وهذا 

النص يزّج الدين في قلب السياسة، وهو ما يتعارض مع حرية األديان األخرى. 

آالف  ُملكية  انُتزعت  حيث   ،2010 لسنة   13 رقم  املُلكية  دعاوى  هيئة  قانون   -

الدومنات من أصحابها شعب األصالء املسيحيني، وقد تضرر املسيحيون بشدة 

وانتشرت بني صفوفهم البطالة وانتشر الفقر والعوز. وهناك العديد من املآخذ 

القانونية على نصوص هذا القانون الذي لم ينصف املدعي. 

قانون األحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 )املعّدل(، فقد نصت أحكام املادة   -

)21(، الفقرة الثالثة، على: »يتبع األوالد القاصرون في الدين من اعتنق الدين 

اإلسالمي من األبوين«. ومن خالل هذا النص أصبح اآلالف من القاصرين هم 
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من مسلمي الديانة خالفًا لرغبتهم. وكذلك نص املادة العشرين، الفقرة الثانية: 

»يجوز لغير املسلم تبديل دينه وفق أحكام هذا القانون«. ومبفهوم املخالفة، فإن 

هذا النص يعني عدم جواز تبديل الديانة للمسلم ألن هذا األمر ُيعد ارتدادًا عن 

الدين اإلسالمي، وهذه عقوبتها القتل.

كما نصت املادة السابعة عشرة، من قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة   

1959 )املعدل(: »يصح للمسلم أن يتزوج من كتابية - مسيحية، يهودية - وال 

القانون  الثامنة عشرة من  املادة  يصح زواج املسلمة من غير املسلم«! ونصت 

نفسه: »إسالم أحد الزوجني قبل اآلخر تابع ألحكام الشريعة في بقاء الزوجية، 

أو التفريق بني الزوجني«!

إنها نصوص تقيد حرية األديان، وحرية االعتقاد لألفراد، وتخالف أحكام املادة   

الرابعة عشرة من الدستور العراقي لسنة 2005، والتي نصت على أن العراقيني 

»متساوون أمام القانون من دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو 

األصل، أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقد أو الرأي«.

قانون رعاية األحداث رقم 76 لسنة 1983 )املعدل(، إذ نصت املادة اخلامسة   -

واألربعون منه على أن الصغير مجهول النسب ُيَعّد »مسلمًا عراقيًا ما لم يثبت 

خالف ذلك«! وهذا يعني حرمان املسيحيني من عملية ضم الطفل، علمًا أن القانون 

العراقي لم يأخذ بالتبني. 

ثمة سبع نقاط طرحها املكون »الكلداني السرياني اآلشوري« املسيحي في   

العراق، من أجل وقف نزيف الهجرة بعد أن أصبحت هجرة املسيحيني أمرًا طبيعيًا 

يحدث كل يوم، بحيث بلغت نسبة املسيحيني الذين يعيشون خارج وطنهم وبلدهم 65 % 

من مجموع املسيحيني في العراق، كما كلّفتهم األحداث اإلجرامية اجلارية في العراق 

أكثر من ألف شهيد، وهي أرقام مريعة ومخيفة إذا قورنت بعدد السكان املسيحيني 

الذي يتناقص يومًا بعد يوم.
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وإذا ما استمرت الهجرة بهذه املعدالت املرتفعة، سنصحو يومًا على انتهاء   

في  املسيحية  وبالتالي ستنتهي  العراق،  في  واالثني من وجوده  القومي  املكون  هذا 

الشرق عمومًا وفي العراق حتديدًا بعد بضع سنوات. 

املادة التاسعة عشرة من الدستور نصت على أن املواطنني »سواسية أمام   

أو  االجتماعية  النشأة  أو  اللغة  أو  العرق  أو  بسبب اجلنس  تفريق  دون  القانون من 

الدين«، ونصت املادة اخلامسة والعشرون على أن »حرية الرأي واملعتقدات وممارسة 

الدولة  وتعمل  الدستور«،  ذلك مع أحكام  يتعارض  أاّل  الدينية مكفولة، على  الشعائر 

على توفير األسباب الالزمة ملمارسة هذه احلريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي 

»التقدمي«. 

األديان، ومن ضمنها  أنها هّمشت كل  النصوص،  ُيستنبط من هذه  ومما   

املسيحية، ولم تعترف بالقوميات إال بالعربية والكردية مؤخرًا، كما لم تعترف بأي لغة 

كانت في العراق، عدا العربية. أما عمليًا، فثمة إقصاء للوجود القومي لكل املكونات 

الصغيرة ومن ضمنها املكون »الكلداني، السرياني، اآلشوري« املسيحي في العراق، 

وحملة منظمة من أجل االستيالء على أراضي الشعب املسيحي وتغيير دميغرافية مدنه 

وقراه في مناطق تواجده، وخاصة في سهل نينوى. 

إن بقاء هذا الشعب املسالم واحمُلب لبلده مهم ومطلوب الستقرار املنطقة   

قبول  فرص  من  ويزيد  والتطور  للسلم  يجنح  كونه شعبًا  العالم،  واستقرار  والشرق 

اآلخر، وهذا ما يحتاجه العالم اليوم لصد هجمة التطرف والتعصب الذي ينطلق من 

الشرق ليحترق اجلميع به. لذا ال بد من منح هذا الشعب األمل والثقة في أن يعيش 

في بلد اآلباء واألجداد، وأن يحافظ على خصوصياته التاريخية والقومية والدينية في 

مناطق تواجده احلالية، وينال هامشًا من احلرية انتظره طوياًل ليزيد فرص السالم 

واحملبة واالستقرار واالزدهار.

وعلى القوى احملبة للسالم واالستقرار واالزدهار والنمو االقتصادي والرفاء   
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واملهتمة بحقوق اإلنسان والتي ترغب في الدفاع عن نفسها، أن تنصر الشعب العراقي 

األصيل، ومن خالله تنتصر للمكونات األخرى الكبيرة قبل الصغيرة، ألن هذا الشعب 

كاجلسد الواحد إن تأذى عضو فيه تداعت له بقية األعضاء بالسهر واحلمى، وأضحى 

اجلسد كله مريضًا. 

إن الشعب املسيحي في العراق يخوض اليوم معركة وجود. وهو من خالل   

قواه السياسية والدينية واملدنية يناشد اجلميع ملساندته وتأييد مطالبه التالية: 

استحداث محافظة في سهل نينوى على أساس إداري جغرافي ومبشاركة بقية   .1

هذه  خصوصيات  لتطبيق  انطالق  نقطة  لتكون  املناطق  في  املوجودة  املكونات 

وحرية  الدينية،  الشعائر  ممارسة  وحرية  وتقاليد،  وعادات  لغة،  من  املكونات، 

املعتقد، وممارسة النشاطات االقتصادية والفكرية والثقافية، وتوفير القدرات في 

خدمة الشعب والبلد. 

دعم منح احلكم الذاتي للمسيحيني في مناطقهم التاريخية ذات الكثافة السكانية   .2

في إقليم كردستان، كما جاء في املادة اخلامسة والثالثني من دستور اإلقليم بعد 

االستفتاء عليه. 

وقف سياسة التغيير الدميغرافي املعمول بها، والقائمة على قدم وساق في مدن   .3

االحتادية  احملكمة  تفسير  تطبيق  ودعم  عديدة،  ومبسميات  وقراهم  املسيحيني 

)65/ احتادية/  كتابها رقم  )ثالثًا- ب( مبوجب  الدستورية  للمادة  الدستورية، 

2013(، بتاريخ 23 / 7 / 2013، وإزالة آثار التغيير الدميغرافي والتجاوزات 

في  املسلوبة  حقوقه  إرجاع  عبر  ومدنه  قراه  في  املسيحي  الشعب  مناطق  في 

أراضيه التاريخية. 

دعم تغيير بعض القوانني واألنظمة املعمول بها في الدولة العراقية التي متس ديانة   .4

أبناء الشعب املسيحي األصيل وكرامته، ودعم اإلسراع بتشريع قانون األحوال 

الشخصية للمسيحيني عماًل بأحكام املادة احلادية واألربعني من الدستور. 
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حّث احلكومة العراقية على إعادة النظر مبناهج التربية والتعليم واملناهج املدرسية   .5

في عموم العراق وتضمينها التعريف بوجود املكونات العراقية القومية والدينية 

وثقافتها وهويتها وتاريخها، مبا ينهي تغييبها عن معرفة اإلنسان وذاكرة الشعب، 

واستيعاب  اآلخر  وقبول  التعددية  تطبيق  لضمان  وملّحة  أساسية  خطوة  وهي 

مفاهيم الدميقراطية. 

في  واملساعدة  منابعه  وتنشيف  املنظم  لإلرهاب  اجلذرية  احللول  ضرورة وضع   .6

الكشف عن حواضنه، وهذه مهمة دولية ولن تتمكن احلكومة العراقية من تنفيذها 

واحلكومات  الدول  على  الضغط  عبر  وذلك  املتمدن،  العالم  عن  مبعزل  وحدها 

الداعمة لإلرهاب سواء بالتمويل أو التدريب أو التسليح. 

اإليحاء ألبناء الشعب املسيحي من كلدانيني وسريان وآشوريني، بالوقوف معهم   .7

ومساندتهم في محنتهم، ودعم بقائهم في موطنهم التاريخي من خالل فتح آفاق 

العمل واالستثمار في مناطق تواجدهم للقضاء على البطالة الكبيرة املنتشرة في 

صفوف الشباب، وتوفير فرص العمل التي تبقيهم في وطنهم ومتنع عنهم التفكير 

في الهجرة، ألن هذا هو أحد العوامل األساسية لهجرة الشعب املسيحي وتفريغ 

الوطن من أحد عناصر السالم واحملبة فيه من أبنائه األصالء.

كما يجب توفير الفرصة للخّيرين من أجل إعادة التوازن وضمان املستقبل   

للشعب املسيحي وحتقيق االستقرار في املنطقة، وبالتالي وقف التهديد للسلم األهلي 

دان.  والوطني واإلقليمي والعاملي. فإن لم نعمل معًا فإن سلَْمنا وأْمَننا مهدَّ

واخلتام بكلمة كتبها األمير احلسن بن طالل في كتابه »املسيحية في العالم   

والبحوث  للدراسات  امللكي  املعهد  عن   1995 عام  عّمان  في  صدر  الذي  العربي« 

اإلسالمية، حيث قال: »تبقى احلقيقة أن املسيحيني ليسوا أغرابًا بأّي شكل عن احمليط 

ومدنيته  وأسهموا في حضارته  اشتركوا  الذي  املجتمع  وهو  بالدهم،  في  اإلسالمي 

اليوم، وكان إسهامهم  انقطاع حتى  قرنًا ومن دون  أربعة عشر  ماديًا ومعنويًا منذ 
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بارزًا وبارعًا طوال هذه املدة وحائزًا على ثقة مواطنيهم املسلمني الذين طاملا كلفوهم 

التكلم باسم اجلميع في التعامل مع اخلارج«! 
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املسيحيون في الدستور والتشريعات األردنية...
احلقوق املدنية والسياسية

األستاذة آمال حدادين 

وتدلّل  واملسيحيني  املسلمني  العالقة بني  توّضح طبيعة  هناك حكاية طريفة   

على معنى التسامح في األردن. إذ ارتأت جماعة مسيحية في »الكرك« جنوب األردن 

أن تبني كنيسة، فوقع اخليار على موقٍع وسط أرض متلكها عشيرة املعايطة املسلمة، 

فتوجه ممثلون عن اجلماعة املسيحية إلى أبناء عشيرة املعايطة طالبني السماح لهم 

ببناء كنيسة في منطقتهم وعلى أراضيهم، فما كان من املعايطة إال أن وافقوا بكل 

رحابة صدر على طلب إخوانهم املسيحيني، ولكن بشرط أن يكون اخلوري منهم!

يواجه املسيحيون في األردن مشكلتني: األولى، تساهل الدولة مع الكنيسة؛ والثانية 

مشكلة املسيحيني أنفسهم مع الكنيسة. مع اإلشارة إلى أن التراث األردني الهاشمي 

هو َمن وّفر الدعم للمسيحيني بكل طوائفهم على مدار السنوات املاضية.

على صعيد الوضع القانوني للمسيحيني األردنيني، ُمنحت الطوائف الدينية   

سة في اململكة واملعتَرف بها، احلق في تأسيس محاكم خاصة  غير اإلسالمية، املؤسَّ

بها، ُتْعَرف مبجالس الطوائف الدينية، وهذه احملاكم أو املجالس متتلك صالحية النظر 

والبت في القضايا، ويحكمها قانون مجالس الطوائف الدينية لسنة 1938. لذلك، فإن 

أّي تغيير على الطوائف، يستدعي تغييرًا في هذه احملاكم أو املجالس الدينية، وتغييرًا 

في نصوص الدستور أيضًا. 

وينص القانون نفسه على أنه »يتم تعيني رئيس وأعضاء هذه احملكمة بقرار   

من مجلس الوزراء، وبتنسيب من مجلس الكنائس«، ثم تصدر اإلرادة امللكية بذلك. 

وهنالك في األردن محاكم دينية، ومحاكم كنسية، ومحاكم شرعية، وكلٌّ منها تطبق 

مستشارة قانونية، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة.
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األحكام الواردة في القوانني. 

الطوائف  شرائع  من  مستمدة  للمسيحيني  الشخصية  األحوال  قواعد  إن   

في  وهنالك،  بها.  املعترف  الكنائس  األردني  القانون  حدد  وقد  ومذاهبها.  املسيحية 

معامالتهم  إجراء  عند  ين  األمرَّ رعاياها  يعاني  بها،  معتَرف  غير  كنائس  املقابل، 

عند  أو  اإلرثية،  حقوقهم  تثبيت  أو  الثبوتية  أوراقهم  على  احلصول  أو  الشخصية 

ومعامالتهم  أمورهم  تسهيل  برفض  يقاَبلون  إذ  الطالق،  أو  الزواج  مثل  معامالتهم 

الكنسية عندما يلجأون إلى إحدى الكنائس املعتَرف بها.

كان مجلس الوزراء قد أقّر أن يكون هنالك مجلس خاص برؤساء الكنائس،   

بهدف تنظيم العالقة بني احلكومة والطوائف املسيحية املختلفة املتواجدة في األردن. 

وأصدر رئيس الوزراء تعميمًا على الوزارات واملؤسسات احلكومية بأن يكون مجلس 

أصبح  وقد  األردن،  في  كافة  املسيحية  للطوائف  الوحيدة  املرجعيَة  الكنائس  رؤساء 

الكنسية  بالشؤون  املتعلقة  اإلجراءات  جميع  في  الوحيدة  املرجعية  هو  املجلس  هذا 

املسيحية.

على  املسيحيون  فيها  حافظ  التي  املنطقة  في  القليلة  الدول  من  األردن   

مستويات متقدمة من احلقوق والتمثيل واملشاركة والتعايش السلمي والعيش املشترك 

مع مكونات الدولة األردنية الطائفية واملذهبية واالثنية كافة. ومتثل رسالة عّمان التي 

حتث  التي  اإلسالمية  املبادئ  من  مبادئها  تستلهم  إذ  ذلك،  على  مؤشرًا  بها  نعتز 

على قيم االعتدال والوسطية والتسامح الديني وترفض التطرف والتفكير التضليلي 

والتضليل اإلعالمي رفضًا مطلقًا، وتدفع باجتاه إقامة عالقات مع »اآلخر« مبنية على 

اإلخاء واحملبة والتسامح، إلى جانب إقامة عالقات ثقافية وطائفية بعيدًا عن الصراع 

والصدام واخلصام. 

أما حقوق األردنيني وواجباتهم، فقد نظمها ونص عليها الدستور األردني   

وتشريعاته املختلفة، فقد نصت املادة الثانية على أن »اإلسالم هو دين الدولة، واللغة 
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العربية هي لغتها الرسمية«، وجتّنَب الدستور في هذه املادة ما ميكن أن ُيفهم منه 

إضفاء طابع »ديني« على النظام السياسي القائم في األردن. 

وَيظهر التوازن في مواد الدستور، حيث تنص املادة الثانية على أن األردنيني   

سواسية بصرف النظر عن اللغة أو العرق أو الدين، وأنهم متساوون أمام القانون في 

احلقوق والواجبات وممارسة حق العبادة وحرية املمارسة الدينية. ومثلما هو موجود 

في الدستور العراقي، وفي معظم الدساتير والتشريعات في الدول العربية، فإن الدولة 

حتمي احلريات الدينية. 

وعلى مستوى احلقوق السياسية، فإن نصوص الدستور األردني واضحة في   

هذا املجال، من حيث التأكيد على الطبيعة املدنية للنظام السياسي القائم في األردن، 

فهو مبني على مبدأ »املواطنة« من حيث احلقوق والواجبات، وعلى التمييز بني الشأن 

الديني والشأن السياسي املدني، وعلى احترام األديان املختلفة، سواء من حيث حرية 

العبادة أو املعتقد أو املعامالت املرتبطة بها. 

وتعززت نظرة املشرع األردني في قانون االنتخاب ملجلس النواب، فقانون   

للمسيحي أو الشركسي أو الشيشاني أو  به ال يوجد فيه »كوتا«  االنتخاب املعمول 

الدوائر  من  دائرة  لكل  املخصصة  النيابية  املقاعد  حدد  ألنه  املسلم،  غير  أو  املسلم 

االنتخابية في اململكة، فعلى سبيل املثال مت تقسيم الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة 

القانون  في  فجاء  مسيحي!  لنائب  وواحد  للمسلمني،  منها  أربعة  دوائر،  إلى خمس 

االنتخابي أن هناك خمسة مقاعد )أربعة للمسلمني وواحد للمسيحيني( ولم ينص على 

»كوتا« للمسيحيني ألنه لم يعّدهم أقلية. 

ثالثة  على  القانون  نصَّ  الزرقاء،  األولى مبحافظة  االنتخابية  الدائرة  وفي   

وفي  أيضًا.  للمسيحيني  ونائب  والشيشان،  للشراكسة  واحد  ونائب  للمسلمني  نواب 

نائبان مسلمان ونائب مسيحي. وفي مناطق  الكرك، هناك  الدائرة األولى مبحافظة 

البادية، هناك ثالثة نواب مسلمني. 
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د  حتدَّ »كوتا«  تخصيص  جتّنب  األردني  االنتخاب  قانون  أن  يعني  وهذا   

للمسيحيني فقط، حتى ال ُيفهم أنه ينظر إليهم على أنهم أقلية اثنية، أو طائفية، أو دينية 

في األردن، وإمنا هم مكون أساس من مكونات الدولة األردنية. 

فمنهم  كافة،  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  في  متواجدون  املسيحيني  إن   

من شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنهم من تولى وزارة العدل، ومنهم 

من ُأسندت إليهم حقائب وزارية مختلفة، وهم متواجدون في اجليش األردني وبالرتب 

العسكرية املختلفة، حتى إن رئيس محكمة العدل العليا كان مسيحيًا ألكثر من مرة. 

مطلقًا،  موجود  غير  واملناصب  الوظائف  في  التمييز  موضوع  األردن،  في   

على  للحصول  الفرص«  »تكافؤ  مفهوم  يعزز  قانون  هناك  املدنية  اخلدمة  نظام  وفي 

الوظيفة العامة، من خالل عدم التمييز على أساس اجلنس أو العرق أو الدين أو احلالة 

االجتماعية، وأن يكون املعيار هو االستحقاق واجلدارة والتنافسية الختيار الشخص 

املناسب إلشغال الوظيفة. وهذا املبدأ موجود أيضًا في الوظائف العامة العليا.

ملوضوع  تتطرق  ال  األردنية  والقوانني  للدين،  اعتبار  هنا  يوجد  ال  بالطبع،   

الردة مثاًل. أال يقال إن الردة معاَقب عليها؟! في قانون العقوبات األردني، ال يوجد نص 

على معاقبة املرتد عن الدين، لكن تقع إشكالية املواطنة واحلقوق واحلريات الدينية، 

في مجال قوانني األحوال الشخصية، ومن األمثلة على ذلك إشكالية الزواج املختلط 

بني أتباع الديانات املختلفة، التي تفرض تعقيدات قانونية ودينية في الدينني املسيحي 

يعتنق  الذي  املسيحي  الشخص  يتقّبلون  ال  املسيحيني  السواء، ألن  على  واإلسالمي 

الدين اإلسالمي أو الفتاة املسيحية التي تتزوج من مسلم، وألن املسلمني ال يتقبلون 

أيضًا أن يعتنق املسلُم الديَن املسيحي ويرتد عن اإلسالم، أو أن تتزوج الفتاة املسلمة 

من مسيحي. 

األحوال  بطاقة  أن  ففي حني  الرسمية،  الوثائق  في جميع  الديانة  ُتذَكر  ال   

املدنية ما زالت تشتمل على بند خاص بالديانة، فإنه مت إلغاء ذلك في جواز السفر. 



115املسيحيون و»ربيع العرب«

إجراء  عند  الكنسية،  القوانني  من  أسهل  الشخصية  األحوال  قوانني  إن   

معاملة الطالق، وهذا يدفع بعض األشخاص إلى تغيير ديانتهم هربًا من القيود الذي 

بينها  من  مختلفة  أمور  الديانة  تغير  على  ويترتب  الكنسية،  القوانني  عليهم  تفرضها 

أن  على  املدني،  القانون  من   )1086( رقم  املادة  تنص  إذ  )امليراث(.  اإلرث  حقوق 

»تعيني الورثة، وحتديد أنصبتهم في اإلرث، وانتقال التركة يخضع ألحكام الشريعة 

اإلسالمية«. مبعنى آخر، لو أن شخصًا أميركي اجلنسية متكن من متلك أرض أو منزل 

م وفق الشريعة اإلسالمية. وهناك مسيحيون كثر  في األردن، فهذا اإلرث سوف يقسَّ

لديهم بنات وليس لهم أوالد ذكور، يتمنون لو أن أحكام الشريعة اإلسالمية اخلاصة 

بالتركة وامليراث ال ُتطبَّق عليهم. وفي موضوع »الوصية الواجبة«، فإن األب املسيحي 

الذي يريد أن يعطي أبناء ابنته املتوفية قبله، جزءًا من ميراثه، ال ميكنه ذلك، فبناء على 

أحكام الشريعة اإلسالمية وقانون امليراث اإلسالمي، تكون الوصية ألبناء االبن، دون 

أبناء االبنة! 

وفي موضوع حضانة الطفل، فإن حضانة األم املسلمة للطفل املسلم تكون   

ملدة خمس عشرة سنة، وإذا كانت مصلحة الطفل تستدعي ذلك، ميكن متديد املدة 

لتصبح ثماني عشرة سنة. في حني أن حضانة األم املسيحية للطفل املسلم، إذا كانت 

متزوجة من مسلم وطلّقها، تقتصر على سبع سنوات فقط! 

إن القطاع النسائي األردني، يؤمن أن احلضانة هي حّق للطفل أكثر من   

كونها حقًا لألم أو األب، وال يحق أليٍّ كان أن يسلب الطفل حقه في أن يحظى برعاية 

أمه ما دامت مصلحته تستوجب ذلك. 

وفي ظل أن الدولة األردنية ال ترغب في التدخل بشؤون الكنيسة، وفي ظل   

سعيها إلى عدم اخللط بني الشأنني احلقوقي والعقائدي، فرمبا ينتهي األمر إلى أثر 

عكسي وسلبي على املسيحيني أنفسهم. ففي احملاكم الشرعية اإلسالمية، يجب أن 

مؤهالت خاصة  وميتلك  اجلامعة  في  وتخرج  للشريعة  دارسًا  املسلم  القاضي  يكون 
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ويفهم لغة الذين يراجعونه، في حني أن احملاكم الكنسية فيها قضاة ال يفهمون لغة 

مراجعيهم أبدًا، وال يحملون مؤهالت جامعية، ولم يدرسوا الشريعة الكنسية، وغير 

يسمعوا  ألن  مؤهلني  وغير  اإلجرائية،  األصول  أو  الكنسية  احملاكم  مؤهلني ألصول 

البينات، وغير مؤهلني حتى إلصدار حكم في أي قضية! 

وفي وقٍت يجب أن ُيراعى فيه تسهيل وصول املواطن إلى العدالة، وتخفيف   

الكنسية مرتفعة جدًا مقارنة باحملاكم  الرسوم في احملاكم  فإن  عليه،  املالية  األعباء 

الشرعية اإلسالمية التي تكاد رسومها تكون رمزية. 

إن الدولة تعتني كثيرًا بإعداد القضاة الشرعيني وتدريبهم وإطالعهم على   

أصول الشريعة اإلسالمية، وتهتم بتأسيس املعاهد لهم، لكنها ال ُتعنى أبدًا باحملاكم 

الكنسية، أو بإعداد القضاة فيها أو تأهيلهم أو تدريبهم أو تعريفهم بأصول القوانني 

واحملاكم الكنسية وأصول الديانة املسيحية. 

كل ذلك يعّبر عن تنازل الدولة عن القيام بواجباتها جتاه رعاية املسيحيني   

في األردن، بذريعة عدم التدخل في الشؤون الكنسية، وإعطاء املسيحيني حرية تطبيق 

عقائدهم بحرية تامة وكما يحلو لهم. ثمة أمر ال بد من اإلشارة إليه؛ هو أن أحكام 

احملاكم الكنسية ُتستأنف من محاكم خارج األردن، رغم أنها تكون قد مرت في األردن 

بدرجتني من درجات التقاضي الشرعية )البداية واالستئناف( وأصبحت قطعية. فهناك 

محكمة  فيه  طالبت  قرارًا  أصدرت  الكنسي«،  »املجمع  ُتدعى  القدس  في  جهة  مثاًل 

االستئناف الكنسية في األردن بـ »التراجع« عن قراٍر أيدت فيه األخيرة قرارًا حملكمة 

البداية في دعوى حول امليراث تقدمت بها سيدة أردنية. 

أيضًا، ال  الكنسي«  »املجمع  وما يسمى  الكنسية،  الكنائس واحملاكم  وألن   

رقابة عليها من الدولة بتاتًا، وال تتدخل الدولة في شؤونها أو قراراتها التي تصدرها 

مهما كانت ظاملة أو مجحفة بحق املدعني، فقد تراجعت محكمة االستئناف الكنسية عن 

قرارها، ووجهت محكمة البداية إلى ما انتهت هي إليه! 
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أليس من حق صاحبة الدعوى، وهي مواطنة أردنية، أن تدافع عنها حكومة   

اململكة األردنية الهاشمية؟ لقد قامت هذه السيدة، مبراجعة الدوائر كافة، ومن بينها 

»هيئة مكافحة الفساد« و»ديوان املظالم«، ولم َتلَْق أذنًا صاغية، أو جوابًا شافيًا، أو 

حاّلً ملشكلتها، رغم أن القضاة الذين أصدروا احلكم لصاحلها مت تعيينهم بإرادة ملكية 

سامية، وصدر حكمهم باسم جاللة امللك، فكيف يتم إلغاء احلكم القطعي املتعلق بإرثها 

بعد سنة ونصف السنة بناء على قرار من محكمة خارج األردن؟!

إذا شعر مواطن ما أن محكمة شرعية خرقت أحد حقوقه، ال بد أن تكون   

إليها إلنصافه. وال بد أن تكون  هناك جهة تفتيشية تدقق وحتاسب، وميكنه اللجوء 

هناك رقابة من ِقَبل الدولة على احملاكم الكنسية، حتى يتمكن املسيحيون من احلصول 

على حقوقهم. 

كما يواجه املسيحيون مشكالت عديدة جراء تعدد طوائفهم، ومن الضروري   

الدينية  للتعددية  أن يتم التوصل إلى قانون شامل لألحوال الشخصية يكون مالئمًا 

ومنسجمًا مع احلقوق واحلريات العامة. كما ينبغي إنهاء التناقض احلاصل ما بني 

القانون والتعاليم التي تفرضها املؤسسات الدينية، أو أن ُيعطى املواطن حرية االختيار 

بني احملاكم الدينية واحملاكم النظامية. 

هناك توصيات تتعلق بقوانني األحوال الشخصية للمسيحيني: 

أن يعاد النظر بقوانني األحوال الشخصية لغير املسلمني، لتتواءم مع مجتمعاتنا   -

عام  صدر  الطوائف  مجلس  فقانون  نعيش.  التي  العصرية  احلياة  ومتطلبات 

»احلق  ومجلة  العصر.  متطلبات  مع  ليتماشى  عليه  التعديل  من  بد  وال   ،1938

العربية. أما  باللغة  الكاثوليكية، قدمية جدًا ولم تكن متوفرة  للكنيسة  القانوني« 

قانون »العائلة البيزنطي«، فقد ُوضع قبل نحو خمسمائة عام. وبعض التعابير 

املستخدمة في هذه القوانني ال تصلح للتعامل معها في زمننا احلاضر. 

أن ُتنَشر قوانني األحوال الشخصية للطوائف املعترف بها في اململكة، في اجلريدة   -
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الرسمية، حتى يّطلع عليها اجلميع، أو على األقل الرعايا املسيحيون، كي يتعرفوا 

اجلريدة  في  منشورة  غير  القوانني  هذه  من  فالعديد  وواجباتهم.  حقوقهم  على 

الرسمية، أي أنها خارج رقابة الدولة. 

أن يتم متييز القرارات الصادرة عن محاكم شرعية أو كنسية، من ِقَبل محكمة   -

في  الكنسية  أو  الشرعية  احملكمة  قاٍض ميثل  هناك  يكون  أن  متييز، وضرورة 

بشكل  تنفيذها  وعلى  القوانني  على  الرقابة  دورها  يكون  التي  التمييز  محكمة 

ينصف اجلميع. 

اإلجرائية  القوانني  بتطبيق  والكنسية،  الشرعية  احملاكم  بإلزام  الدولة  تقوم  أن   -

النظامية،  نقابة احملامني  قوانني  وقبول  البينة،  وقبول  البينة،  في سماع  املدنية 

واستيفاء الرسوم، وسوى ذلك من إجراءات تخدم املواطن. 

أن ُتدَرس إمكانية تطبيق أحكام امليراث اخلاصة بكل طائفة على أبنائها، فلماذا   -

ال ميارس املسيحي حقه في اختيار قانون اإلرث الذي يريده؟ ففي سوريا مثاًل، 

مت تعديل قوانني اإلرث، بحيث أصبح للمسيحي احلق في أن يرث بالطريقة الدينية 

اخلاصة به. 

أن يتم إلغاء ذكر الديانة على بطاقة األحوال املدنية، فهذا يسّهل على املواطنني   -

تسيير شؤون حياتهم واحلصول على وثائقهم األساسية. 

أن يتم تطوير قوانني األحوال الشخصية اخلاصة بالطوائف املسيحية وتعديلها   -

القضايا  البت في  العدالة وسرعة  لصالح األسرة واملرأة والطفل، ومبا يضمن 

واملطالبات، ومواكبة املستجدات املعاصرة، خاصة العاجلة منها، كالنفقة، وأن 

تعاَمل هذه القوانني معاملة التشريعات الوطنية، من حيث ضمان السيادة القضائية 

التامة في جميع مراحل التقاضي من دون تدخالت خارجية، ووجوب إقرار هذه 

القوانني من ِقَبل السلطة التشريعية )مجلس األمة( ونشرها في اجلريدة الرسمية، 

الطوائف  بني  أمكن  ما  التشريعات  توحيد  إلى  والسعي  يطلبها،  ملن  وإتاحتها 

املسيحية املختلفة. 
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املسيحيون في الدستور والتشريعات السورية...
احلقوق املدنية والسياسية

الدكتور عفيف رحمة

في العام 2007، فوجئ السوريون مبا يسمى »قانون األحوال الشخصية«،   

الذي انطوى على غنب بحق املرأة السورية، وبحق الطوائف الدينية ومكونات املجتمع 

السوري. 

وليس  السورية،  النسوية  احلركة  هو  القانون  هذا  أسقط  الذي  أن  احلظ  وحُلسن 

املثقفني! وعند التدقيق والسؤال والبحث تبني أن الدولة قد كلفت جلنة ُسميت »اللجنة 

السرية إلعداد قانون األحوال الشخصية«، وهو ما يعكس منط التفكير ومنهجية العمل 

التشريعي في سوريا بخاصة، وفي املنطقة العربية بعامة. والسؤال هنا: ملاذا تكون 

جلنة إعداد التشريعات سرية؟ وملاذا ال يشارك املواطن في إعداد التشريعات العامة 

وصياغتها؟ 

أما دستور اجلمهورية العربية السورية، الذي صدر في العام 2012، فقد   

جاء في احلديث الدعائي عنه أنه »دستور حضاري«، وقيل إنه يضاهي في بنوده أرقى 

الدساتير العربية والعاملية وأكثرها دميقراطية، من دون تقدمي أّي سند فكري يبرهن 

أو يدلل على صحة هذه التوصيفات!

املصري  الدستوَرين  إلى  بالعودة  كتابته  متت  الدستور  هذا  إن  وقيل   

خالفية  قضايا  حتمل  دساتير  إلى  العودة  ملاذا  يسأل:  أن  للمرء  ويحق  والفرنسي، 

األول  التشريع  بلد  واملضمون؟ فسوريا هي  الشكل  ناحيَتي  قانونية من  وإشكاليات 

البشرية، وهي صاحبة  تاريخ  وشريعة حمورابي، وهي صاحبة األبجدية األولى في 

األباطرة  من  العديد  خرج  سوريا  ومن  أوروبا«..  وأختها  وقدموس  »ماري  حضارة 

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة السورية.
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الذين حكموا روما، فلماذا ال يستطيع السوريون وضع تشريعات وقوانني ودساتير 

تصلح لبالدهم ولشعبهم؟ 

ورغم أن هذا الدستور أعّدته جلنة تألفت من تسعة وعشرين عضوًا، إال أن   

نصوصه اشتملت على كثير من التناقضات والثغرات القانونية والدستورية والنصية. 

ويشار هنا إلى أن هناك خلاًل في دور املثقفني في سوريا، نتيجة غياب احلريات الفكرية 

والسياسية واأليديولوجية منذ زمن طويل، ما انعكس في ضعف االجتهاد واإلبداع 

لديهم. وفي احلقيقة، ال يوجد اجتهاد أو إبداع في سوريا، إمنا هو نوع من أنواع 

التزلف للنظام السياسي القائم. 

اإلسالم«، الدولة  »دين  معنى  مفهومًا  ليس  الدستور،  عن  احلديث  وفي   

فالدولة هي مؤسسات، ولو قيل: »دين رئيس اجلمهورية اإلسالم«، لكان األمر مفهومًا،

أما أن يكون للدولة دين، فهذا غير مفهوم. 

ففي  أخالقي.  ثمة غنب  اجلديد،  الدستور  في  السياسي  الغنب  جانب  وإلى   

وميكن  اإلسالم«،  اجلمهورية:  رئيس  »دين  اجلديد:  الدستور  في  جاء  الثالثة،  املادة 

املنصب  أن  يجد  الدستور  في  املدقق  ولكن  ذلك،  على  األمر  اقتصر  لو  بهذا  القبول 

الرئيس،  ونواب  الوزراء،  فرئيس  الشرط،  لهذا  يخضع  الذي  وحده  ليس  الرئاسي 

ظ  ورئيس احملكمة الدستورية العليا، يشملهم هذا الشرط حكمًا. أي سيكون هناك حتفُّ

الدولة  في  املهمة  املفتاحية  الرئيسة  املناصب  هذه  مسيحّي  يشغل شخص  أن  على 

السورية. 

وقد ورد ما يتعلق بدين رئيس اجلمهورية في املادة الثالثة من الدستور، أي   

يأتي تعريف هوية رئيس  ثم  الدستورية األخرى.  املواد  في موقع متقدم على جميع 

هذه  تقول  جدًا، حيث  متأخر  موقع  في  أي  والثمانني،  الرابعة  املادة  في  اجلمهورية 

املادة: 

»ُيشترط في املرشح ملنصب رئيس اجلمهورية ما يلي: )1( أن يكون متممًا   
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بالوالدة  السورية  العربية  باجلنسية  متمتعًا  يكون  أن   )2( عمره؛  من  سنة  األربعني 

من أبوين متمتعني باجلنسية السورية بالوالدة؛ )3( أن يكون متمتعًا بحقوقه املدنية 

والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو ُرّد إليه اعتباره؛ )4( أاّل يكون متزوجًا من 

غير سورية؛ )5( أن يكون مقيمًا في اجلمهورية العربية السورية ملدة ال تقل عن عشر 

سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقدمي طلب الترشيح«. 

وعلى املترشح للرئاسة أن يحقق ما جاء في املادة الثالثة، واملادة الرابعة   

والثمانني معًا لقبول ترّشحه، وهنا يالَحظ أن الهوية الوطنية مشروطة زمنيًا مبدة عشر 

حني  في  والثمانني،  الرابعة  املادة  في  األخرى  االشتراطات  إلى  باإلضافة  سنوات، 

أن الدين غير مشروط زمنيًا، مبعنى أنه يكفي أن يشهر شخٌص ما إسالمه بنطقه 

الشهادتني خالل ثانيتني ليكون مبقدوره الترشح لرئاسة اجلمهورية. هذه قنبلة ملغومة، 

ال يدركها إال القالئل العارفون ببواطن القوانني والتشريعات والدساتير ودهاليزها. 

وعلى ما يبدو، فإن املثقفني واملشرعني احلقوقيني والقانونيني، لم ينتبهوا لها. 

وهنا يكون السؤال: من هو »العربي السوري« في نظر الدستور؟ 

في املرسوم رقم 276 لعام 1969، والذي صدر في ظل دولة تدعي أنها   

علمانية وتقدمية واشتراكية، يأتي تعريف العربي السوري بأنه: )1( من ُولد في القطر 

ُولد في القطر من أم عربية سورية ولم  أو خارجه من والد عربي سوري؛ )2( من 

تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا؛ )3( من ُولد في القطر من والدين مجهولني، أو مجهولي 

اجلنسية أو ال جنسية لهما؛ )4( َمن ُولد في القطر ولم يحق له عند الوالدة أن يكتسب 

البنوة جنسية أجنبية؛ )5( من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم  بصلة 

يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم الختيار اجلنسية السورية في املهن احملددة مبوجب 

القرارات والقوانني السابقة.. إلخ. 

بحسب البند الثالث في املرسوم السابق، فإن »اللقيط« يعّد مولودًا في املكان   

الذي ُعثر عليه فيه ما لم يثبت خالف ذلك، وبحسب القانون السوري فإن كل »لقيط« 
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هو مسلم حتمًا. 

العربية  الهوية  يكتسب  فإنه  هويته،  تثبت  ولم  في سوريا،  »لقيط«  ُولد  فلو   

السورية مباشرة، ويصبح مسلمًا بحكم القانون. ولو ُوجدت »لقيطة« باملصادفة بعد 

بحكم  مسلمة  وتصبح  السورية،  العربية  اجلنسية  تكتسب  فإنها  السنوات،  من  عدد 

القانون. وإذا تزوج هذا اللقيط من هذه اللقيطة، فإن طفلهما الذي ينجبانه يحق له 

العربية  اجلنسية  ويكتسب  حكمًا،  مسلمًا  ويصبح  السورية،  العربية  بالهوية  التمتع 

السورية. 

مبعنى آخر، يحق لهذا الطفل ابن اللقيط واللقيطة، أو الذي لم يتمكن املعنّيون   

من إثبات هويته، أن يترشح لرئاسة اجلمهورية العربية السورية، في حني أن مسيحيًا 

من اجلمهورية العربية السورية أقام أجداده على أرضها منذ آالف السنني، ال ميلك 

هذا احلق! 

هذا غنب حقوقي وغنب أخالقي، ألن فيه حرمانًا البن الوطن من أحد حقوقه، فيما ُيعطى 

هذا احلق ملن لم يثبت نسبه، بعد أن اكتسب اجلنسية العربية السورية عبر األنظمة 

والقوانني وليس بحكم االنتماء الطبيعي لألرض السورية. 

إحدى مشكالت التشريعات في سوريا وفي الكثير من الدول العربية، أنها   

تتم من دون الرجوع إلى املصلحة العامة ومصلحة املواطن، وهذا املثال جتسيد للغنب 

الذي ميكن أن ميس املواطنني العرب في اجلمهورية العربية السورية املسيحيني منهم 

أو املسلمني على حد سواء.
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املسيحيون في الدستور والتشريعات األردنية...
احلقوق املدنية والسياسية

النائب إيلي ماروني 

مدمرة  قرى  فهناك  ومرعب،  مأساوي  العربي  العالم  في  املسيحي  املسرح   

عن بكرة أبيها، وهنالك مجازر جماعية، وعمليات خطف وتصفية رجال دين ومدنيني 

حرق  وعمليات  واسع،  نطاق  على  واضطهاد  اغتصاب  وعمليات  وشيوخ،  وأطفال 

للكنائس واألديرة ودور العبادة واملدارس، ما يجعل مسيحيي الشرق يعيشون اليوم 

في رعب حقيقي ومأساوي، حتى بات اخلوف والعذاب قوتهم اليومي. 

يجب أن يعلم العالم أجمع مبا يجري في املشرق من محاوالت تطهير ديني وعرقي 

وقومي واثني كثيف وصامت، ومن تطاول على أعراض املسيحيني وممتلكاتهم في كل 

من مصر والعراق وسوريا، واخلشية أن ميتد ذلك إلى لبنان الذي سيصبح املسيحيون 

من األقليات السكانية فيه إذا ما استمر الوضع على حاله. 

من الواضح أن هذه املنطقة من العالم تشهد انتشار إستراتيجية اإلرهاب   

وعلى  الهويات  تعدد  على  والقضاء  واجتثاثه،  املسيحي  الوجود  إزالة  إلى  الهادفة 

التساؤل:  يحق  وهنا  املشرقية.  والشعوب  الدول  بناء حضارات  في  املسيحي  الدور 

ملاذا لم ُيْقَتّص من الذين أحرقوا الكنائس واألديرة وأضرموا النار في املدارس في 

مصر؟ وملاذا ال تعاَقب مليشيات اإلرهاب على االنتهاكات اليومية التي ترتكبها بحق 

املسيحيني؟ 

رمبا يكون موضوع املسيحيني في الدساتير والتشريعات العربية من أكثر   

هنا  املرء  ويتذكر  أيضًا،  العملية  تطبيقاته  وفي  نظريًا،  تناوله  في  املواضيع صعوبة 

اخلالفات التي حدثت في مصر حول الدستور؛ هل يتضمن أن »دين الدولة اإلسالم« 

عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الكتائب اللبنانية.
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أم إّن »الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس للتشريع«، فكان أن وردت العبارتان 

معًا في الدستور الذي صدر عام 2012، والذي جرى تعطيله بعد أحداث 30 / 6 / 

.2013

وال بد من حملة عن تاريخ املنطقة، فقد كان الشرق قبل املسيحية واإلسالم،   

يؤمن بديانة واحدة تؤمن بإله، هي الديانة اليهودية، وكانت هناك أيضًا شعوب تؤمن 

بآلهة الطبيعة واحليوان والنار واحلجر. ثم جاء املسيح ابن اإلنسان ليخلّص الناس 

من اخلطيئة ولُيْصلَب فداًء عن البشرية، وكان مولده ونشأته وَصلبه في أرٍض عربية، 

فقد ُولد في بيت حلم بفلسطني، وتعّمد في نهر األردن، وشهدت قانا بلبنان حتويل املاء 

إلى خمر على يديه، كما أقام في كفار ناحوم وبيت فيضة، وُصلب في جبل اجللجلة، 

وبعد صلبه وقيامته، آمن به الكثيرون واتبعوه، ومنهم الرسل الذين تفرقوا في أنحاء 

العالم، ليبشروا مبا رأوا وسمعوا منه. 

ومع ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدء دعوته إلى التخلي عن   

عبادة األصنام واألوثان، واجلهاد لنشر اإلسالم من أجل اإلميان بالله العلي القدير، 

اإلله الواحد، توزعت منطقة املشرق بني الديانات السماوية الثالث: اليهودية واملسيحية 

واإلسالم، إلى جانب الوثنيني الذين انكفأوا مع انتشار الدعوة واحلروب التي قادها 

النبي الكرمي ضدهم إلجبارهم على االنخراط في الدين القومي. 

وطيلة امتداد الدين اإلسالمي وحتى سنواٍت مضت، بقي املسيحيون يعيشون   

إلى جانب إخوانهم من أصحاب الديانات األخرى، حتى في أيام التباين الذي حصل 

بني الطوائف اإلسالمية، وترّكزت أماكن تواجدهم األساسية في العراق )بخاصة في 

منطقة ما بني النهرين ونينوى وبغداد( واألردن، وسوريا )بخاصة في الشام وريفها 

وحلب وحمص وريفها ودير الزور(، وفلسطني، ومصر )بخاصة القاهرة واإلسكندرية( 

التي حافظت على مسيحيتها على مدى أربعة قرون بعد الفتح العربي اإلسالمي. 

وبعد اتفاقية »سايكس - بيكو«، تقاسمت كلٌّ من بريطانيا وفرنسا األراضي   
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العربية املشرقية الواقعة بني إيران والبحر املتوسط، ووزعت الدولتان الكبيرتان فرنسا 

وبريطانيا هذه األراضي في ما بينهما، وأنشأتا بينها دواًل ذات حدود مصَطنعة باتت 

جديدة.  دولة  كل  وواقع  تتناسب  وتشريعات  ودساتير  قوانني  صياغة  ومت  معروفة، 

ومع الوقت طورت هذه الدول دساتيرها وتشريعاتها وقوانينها، واملالحظ أن ضّمنت 

دساتيرها مواد تنص صراحًة على أن دين الدولة هو اإلسالم، وأن الشريعة اإلسالمية 

اجلمهورية  باستثناء  العربية  الدول  جميع  في  هذا  حدث  وقد  التشريع.  مصدر  هي 

اللبنانية التي وضعت دستورها عام 1926، وعّدلته عام 1943، وأعادت كتابته مع 

اتفاق »الطائف« عام 1990، ولم يأِت هذا الدستور أو تعديالته على ذكر دين الدولة، 

أو مصادر تشريعها، بل على العكس من ذلك، نص الدستور اللبناني في ديباجته أو 

مقدمته على إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني أساسي يقتضي العمل على حتقيقه 

وفق خطة مرحلية من ِقَبل الطوائف كافة. 

أّي من مواده على طائفة رئيس  لم ينص في  اللبناني،  الدستور  إن  حتى   

اجلمهورية، أو طائفة رئيس املجلس النيابي، أو طائفة رئيس مجلس الوزراء، ولم ينص 

كذلك على طوائف الوزراء، بل ترك هذا األمر التفاق اللبنانيني أنفسهم. هذا الدستور 

أبصر النور غداة إعالن استقالل لبنان عن فرنسا وقيام الدولة اللبنانية عام 1943، 

وهو ُيعرف باسم »امليثاق الوطني« أو »الصيغة اللبنانية« ويتناول كيفية توزيع املراكز 

األساسية في الدولة، وبإجماع الوطنيني اللبنانيني على هدف واحد هو بناء دولة سيدة 

حرة مستقلة. 

لكن عدم ورود نص في الدستور اللبناني على أن دين الدولة اإلسالم، ال   

يعني بأّي حال أن الدولة اللبنانية دولة مدنية. فالدولة اللبنانية، دولة متعددة الديانات 

التي تتقاسمها، وإن لم يكن بالتساوي، فلكل ديانة حقوقها ومواقعها، علمًا أن املادة 

التاسعة من الدستور اللبناني، تنص على أن »حرية االعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها 

فروض اإلجالل لله تعالى حتترم جميع األديان واملذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر 
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الدينية حتت حمايتها، على أاّل يكون في ذلك إخالل في النظام العام، وهي تضمن 

لآلهلني على اختالف ِمللهم احترام نظام األحوال الشخصية واملصالح الدينية«. 

االنتقاد  به  ُيقَصد  ال  الديانات،  متعددة  دولة  اللبنانية  الدولة  إن  والقول   

بدءًا من  العامة،  الطوائف في احلياة  ل  تدخُّ بكيفية  التعريف  الرفض، إمنا هدفه  أو 

الدستور وحتى املوقع األخير في الدولة اللبنانية. فاملادة التاسعة عشرة من الدستور 

املراجعة  وتعطي حق  القوانني،  دستورية  ملراقبة  دستوري  مجلس  إنشاء  على  تنص 

لرئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس احلكومة، أي للطوائف الثالث الكبيرة، 

ولرؤساء الطوائف املعتَرف بها في ما يتعلق حصرًا باألحوال الشخصية وحرية املعتقد 

وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. 

أما املادة الرابعة والعشرون من هذا الدستور، فتنص على أن مجلس النواب   

يتألف من النواب موزعني وفق القواعد اآلتية: )1( بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني؛ 

)2( نسبيًا بني طوائف كل من الفئتني؛ )3( نسبيًا بني املناطق. 

وتنص املادة اخلامسة والتسعون على أن الطوائف متثَّل بصورة عاجلة في تشكيل 

احلكومة مناصفًة )أي بني املسلمني واملسيحيني(. كما تنص على أن قاعدة التمثيل 

الطائفي ُتلغى، وُيعتمد االختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء، باستثناء 

وظائف الفئة األولى وما يعادل هذه الفئة، إذ تكون الوظائف مناصفة بني املسيحيني 

واملسلمني، من دون تخصيص أي وظيفة ألي طائفة، مع التقيد مببدَأي االختصاص 

والكفاءة. 

جاء اتفاق »الطائف« والتعديالت على الدستور، بعد معاناة طويلة للشعب   

واجلرحى  الشهداء  من  اآلالف  مئات  وسقوط  املختلفة،  وانتماءاته  بطوائفه  اللبناني 

واملعوقني. وكان املأمول أن »املسألة اللبنانية« انتهت، وبخاصة بعد تنازل املسيحيني 

عن جزء مهم من حقوقهم الدستورية بهدف سالمة الوطن والتضامن بني أبنائه، إال أن 

املسألة لم تنته، بل عادت إلى الظهور في ظل االنقسام بني الطوائف الكبيرة، والذي 
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أخذ ُبعدًا داخليًا وآَخَر خارجيًا، بخاصة بعد انطالقة »الربيع العربي«. 

فقد كان لـ »الربيع العربي« تأثيراته السلبية في لبنان، فالوطن اللبناني وطن   

عربي متعدد األديان والطوائف واالنتماءات واالجتاهات، ظلت تتنازعه أفكار الوحدة 

اتفق  أن  إلى  الزمن  من  عهود  الفرنسية، طوال  والوحدة  السورية  والوحدة  العربية، 

اللبنانيون على أن يكون لبنان وطنًا حرًا سيدًا ومستقاًل ومستقرًا وليس مقرًا وال ممرًا 

ألي نزاع. 

وقد مرت الثورة العربية األولى في تونس من دون أي ردة فعل داخلية في   

لبنان، كذلك تغير نظام حسني مبارك في مصر، ومرت أحداث اليمن و»ربيعها« من 

دون ردات فعل داخلية لبنانية ُتذكر، إال أن »ربيَعني« كادا ُيحدثان -بل أحدثا- شرخًا 

عميقًا بني اللبنانيني؛ أحداث مملكة البحرين، واألحداث السورية. حيث انقسم الشعب 

اللبناني إلى فئاٍت ثالث: فئة مؤيدة للنظام السوري وحتارب إلى جانبه، وفئة مؤيدة 

للثوار ومتدهم باملساعدات اللوجستية واملادية واإلعالمية، وفئة ثالثة ترى أن ما يحدث 

جاء  وقد  األسلم.  املوقف  يبدو  الذي  احلياد  موقف  وتقف  داخلي  شأن  سوريا  في 

إعالن »بعبدا« )مقر رئاسة اجلمهورية( الصادر عن طاولة احلوار للقيادات اللبنانية، 

ِلُيقر سياسة احلياد هذه، أي حتييد لبنان عن سياسة احملاور والصراعات، وجتنيبه 

االنعكاسات السلبية للتوترات واألزمات اإلقليمية والدولية، ُيستثنى من ذلك التزامات 

جتاه  وااللتزام  العربية  اإلجماع  وقرارات  الدولية  الشرعية  بقرارات  املتعلقة  لبنان 

القضية الفلسطينية احملقة، لكن لألسف لم يحترم أحد األطراف هذا البند الوفاقي 

االتفاقي، ما دفع بالبالد إلى حافة حرب داخلية يبذل املْخلصون جهودًا مضنية إلبعاد 

شبحها عن لبنان. 

قد يكون »حزب الكتائب« أول من طرح خطر الثورات العربية وارتداداتها   

على الداخل اللبناني، ووضَع تصورات لألنظمة املقبلة بعد »الربيع العربي«، وذلك في 

في  وجاء   ،)APC( الوسطية  الدميقراطية  لألحزاب  الدولي  لالحتاد  مشترك  مؤمتر 
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وثيقة ُأعّدت في هذا املضمار: 

أمل  على  الدكتاتوريات  ضد  تنتفض  العربية  الشعوب  برؤية  سعداء  »إننا   

العالم مرهون  في  ثورة  أي  دعم  »إن  واملساواة«،  والدميقراطية  بلوغ رحاب احلرية 

واملساواة،  احلرية  مجتمع  إلى  والقهر  القمع  واقع  من  مجتمعها  نقل  على  بقدرتها 

وعدم املزج بني الدين والدولة«، »يحق لكل شعب أو جماعة، مقاومة االحتالل من دون 

االحتكام إلى اإلرهاب مبفهومه الدولي، وال ُيعّد إرهابًا النضال من أجل حق تقرير 

املصير أو السيادة أو االستقالل«، »إن الدول العربية مؤلفة من جماعات تنتمي إلى 

بأن  للمواطن  الطبيعي  باحلق  االعتراف  ويتحتم  مختلفة،  وطوائف  وديانات  أعراق 

يعيش في الدولة بأمن وحرية وكرامة من دون متييز«، »إن الدميقراطية تتجسد في 

نظام دستوري، يتالءم مع ممارسة سياسة صحيحة أساسها التداول املنتظم للسلطة، 

والشعب هو مصدر السلطات«.

إن الصعوبات اجلمة التي يعيشها املسيحيون في هذه املنطقة من املشرق،   

تستدعي إيجاد منفذ حقيقي يساعد املسلم واملسيحي معًا في اخلروج من حالة التباعد 

والتفرقة التي يحاول املتشددون واملتطرفون وغيرهم من املستفيدين، إثارتها ودفعها 

إلى االحتكاك الدامي في الكثير من املراحل واملواقع. وأن يتجها -املسلم واملسيحي- 

إلى حالة من التعايش والتعاون في جميع مجاالت احلياة.

فبالرغم من اختالف الدساتير واألنظمة، ثمة دول تسعى إلى تقدمي مبادرات   

طيبة خللق أجواء من التعايش السلمي بني مواطنيها، كما هو حاصل في دول اخلليج 

العربي، وحتديدًا الكويت التي أنشأت صروحًا مسيحية مهمة. ومما ال شك فيه أن 

كافة، عاجلت  املستويات  السنوات األخيرة وعلى  التي نشأت في  العديدة  احلوارات 

التفاهم  من  أجواًء  وخلقت  بعض،  من  بعضها  أساسية  أفكارًا  وقّربت  كثيرة  أمورًا 

والتعايش املشترك، ومن األفضل للجميع اإلكثار من هذه احلوارات، وتوسيع آفاقها، 

وتنويع املواضيع التي تناقشها حتى يتسنى جلميع الطوائف واالثنيات التوصل إلى 
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اتفاقات في نواحي احلياة كافة.

وأخيرًا، ميكن اقتراح إنشاء مركز دائم للحوار في كل بلد عربي على حدة،   

يضم ممثلني لألديان املتواجدة فيه، من دون استثناء أحد، بل أن يتم إنشاء مثل هذا 

املركز في كل عاصمة عربية، وفي كل مدينة عربية، وفي كل بلدة عربية يعيش فيها 

على األخص املسيحيون واملسلمون جنبًا إلى جنب. 

كما ُيقتَرح أن يتم إصدار مجالت وصحف مشتركة ُيعلَن فيها للشعب احمللي   

أفكارًا  ويطرح  إزاءها  نظره  يقدم وجهة  في احلوارات، كي  يجري  ما  –واإلقليمي- 

جديدة لتطويرها، وعلى هذا األساس ميكن تعميم سياسة احلوار واملعرفة بني شعوب 

املنطقة، ويكون »الربيع العربي« بهذا قد أحدث تغييرًا جذريًا أو جوهريًا، ليس في 

األنظمة العربية فقط، وإمنا على مستوى القيمة االجتماعية الثقافية التكوينية للشعوب 

العربية أيضًا، وعلى مستوى الدساتير والقوانني والتشريعات، فتزداد صلة األخّوة 

بني أبناء الوطن الواحد، ويحل العدل والسالم بني أصحاب الديانات املختلفة، ويصار 

إلى نبذ العنف والدماء والقتال الطائفي الذي لم يكن يومًا عادًة من عادات الدول أو 

الشعوب العربية املشرقية، أو نهَج عمٍل نشأت عليه الدول العربية رغم إميان معظمها 

بأن دين الدولة هو اإلسالم! فهذا »اإلسالم« لم يكن إال اإلسالم احلقيقي احلضاري 

املتطور الذي جعل من هذه الدول دواًل متطورة وحضارية ومتقدمة في ميادين احلياة 

املختلفة.
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املسيحيون في الدستور والتشريعات الفلسطينية...
احلقوق املدنية والسياسية

النائب جميل النمري )رئيس اجللسة(*:

نتابع في هذه اجللسة محور: »املسيحيون في الدساتير والتشريعات العربية...  

احلقوق املدنية والسياسية«. لدينا ثالثة متحدثني: األستاذ أديب منصور من السودان، 

وقد تغيب بسبب ظروف طارئة، واملتحدثان اآلخران متواجدان معنا: هما الدكتور حنا 

عيسى، أستاذ القانون الدولي، وعضو الهيئة اإلدارية للجمعية األرثوذكسية الفلسطينية. 

االقليات  ومسؤول  صحفي  كاتب  دانيال،  هاني  األستاذ  فهو  اآلخر  املتحدث  أما 

الدينية في املركز العربي للبحوث في مصر، وهو عضو سابق في مجلس الشورى. 

الدكتور حنا عيسى** 

عربي  ألف   250 مقابل  يهودي،  مستوطن  ألف   750 القدس  في  يقيم   

فلسطيني فقط، وسياسة التطهير العرقي اإلسرائيلية قائمة على قدم وساق، فهناك 

في  آالف  خمسة  يتجاوز  ال  عددهم  أصبح  الذين  للمسيحيني  واسعة  تهجير  عمليات 

قدس الصليب، مع العلم أن املسيحيني في فلسطني ليس لديهم كنيسة فلسطينية، فكل 

الكنائس هناك غربية، وسياساتها ال تتوافق مع مصالح املواطن الفلسطيني. 

حدثت  التي  دابق«  »مرج  معركة  في  املماليك  على  العثمانيون  انتصر  لقد   

يتجزأ من اإلمبراطورية  1516، فأصبحت فلسطني جزءًا ال  في شمال سوريا عام 

العثمانية، وبالتالي كانت القوانني والدساتير املتعلقة بالدولة العثمانية هي املعتَمدة، 

إلى أن جاء اإلجنليز بعد انتهاء احلرب العاملية األولى، وبداًل من أن يهيؤا الفلسطينيني 

لالستقالل، رسخوا االستعمار أكثر فاكثر، والذي استمر بدوره حتى 15 أيار 1948. 

* عضو مجلس النواب األردني.
** أمني عام الهيئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات، أستاذ في القانون الدولي، فلسطني.
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وقد صدر قبل ذلك التاريخ، وحتديدًا في 1 / 8 / 1947، قرار التقسيم الذي نص 

على انتهاء حقبة االنتداب البريطاني على فلسطني، وإقامة دولتني؛ عربية لم تقم حلد 

بينهما،  1948، مع وجود احتاد اقتصادي مشترك  العام  اآلن، ويهودية قامت منذ 

وكان  دولي خاص،  إقليمية ذات طابع  إلى وحدة  القدس بضواحيها  مدينة  وحتويل 

مخصصًا للدولة اإلسرائيلية نحو 56 % من األرض، وللدولة الفلسطينية نحو 44 %، 

وللقدس 1 %، وبلغت مساحة القدس نحو 19,131 دومنًا فقط، لكن إسرائيل قامت في 

عام 1950 باحتالل القسم الغربي من مدينة القدس، وهو الذي يشكل نحو 86 % من 

مساحة القدس الكلية. اآلن، تبلغ مساحة القدس 156,125 كيلو متر مربع، والقدس 

الشرقية تشكل 14 % فقط منها، وهناك ٢٩ مستوطنة إسرائيلية، منها ١٦ في القدس 

الشرقية. 

ونصَف  قرارًا  إال  املتحدة،  األمم  قرارات  مجموع  من  تطبق  لم  إسرائيل   

القرار؛ إقامتها في 29 / 11 / 1947، واالعتراف بها كدولة في 11 / 5 / 1948، 

وفق قرار مجلس األمن رقم 273 الذي عدَّ إسرائيل آنذاك، دولة ُمحبة للسالم! 

بعد قيام دولة إسرائيل، احتلت القوات اإلسرائيلية أراضي الضفة الغربية،   

في حرب اخلامس من حزيران 1967، فأخذت الضفة الغربية من األردن، وقطاع غزة 

من مصر، وبذلك أصبحت إسرائيل تسيطر على كل فلسطني التاريخية، وحتى ذلك 

التاريخ كانت مساحة فلسطني 27.3 ألف كيلو متر مربع. 

وعلى صعيد التشريعات، عندما انتهى احلكم العثماني في فلسطني، قامت   

بعض  في  إال  نفسها،  القوانني  بتطبيق  السامي  مندوبها  وعبر  البريطانية  احلكومة 

الشكليات التي شهدت تغييرًا في التسميات فقط، ولكن بقيت األمور على حالها في 

ما يتعلق بوضع املسيحيني، إذ لم يكن هناك متييز بني املسيحي واملسلم إطالقًا، وقد 

وضع العثمانيون أساسات الواقع الراهن مبا يتعلق بالكنائس، في قرار صدر بتاريخ 

2 / 8 / 1852، أعطى الكنائس املعترف بها في حينه، والتي تتبع طوائف الروم 

األرثوذكس، واألرمن، والالتني، احلق في أن يكون لها مقرات في كنيسة القيامة.
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وبعدما ُضمت الضفة الغربية األردن في العام 1951، أصبحت تسري عليها   

القوانني األردنية كافة التي ال متيز بني املسيحي واملسلم إطالقًا. 

اعتبار  على   ،1958 عام  األرثوذكس  الروم  لكنيسة  أردني  قانون  وصدر   

أن األرثوذكس كانوا يشكلون أغلبية املسيحيني في فلسطني، وصدر قانون اإلعفاء 

)منها:  كنيسة  عشرة  إحدى  فلسطني  في  اآلن  عددها  بلغ  التي  للكنائس  اجلمركي 

طوائف  تتبع  والسريان(  واألرمن،  األرثوذكس،  والروم  الكاثوليك،  والروم  الالتني، 

مسيحية معتَرفًا بها مبرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2008/7/11. 

املثال:  سبيل  على  ففيها  وثقافي،  حضاري  تنوع  على  فلسطني  تشتمل   

التركمان، واألكراد، واملوارنة، واألقباط، واجلماعة األحمدية، واألفارقة، والبهائيون، 

واألرمن، والشركس، والسريان.

في  عددهم  كان  مثاًل  فاألرمن  القدس،  في  انخفض  املسيحيني  عدد  لكن   

هذه املدينة نحو 15 ألف أرمني في عام 1948، إال أن عددهم اآلن ال يتجاوز 300! 

وتهدف إسرائيل من وراء تهجير املسيحيني إلى حصر الصراع بني الديانتني اليهودية 

هي  املسلم  فهموم  وتفصياًل،  جملة  العرب  املسيحيون  يرفضه  ما  وهو  واإلسالمية، 

نفسها هموم املسيحي في القدس وفي األراضي الفلسطينية، واملسلمون واملسيحيون 

يسيرون على درب واحد، وهم أصحاب قضية واحدة، والنصر سيكون لهم معًا، ال 

لطرف دون آخر.

وعمومًا، ال يوجد أي متييز ُيذكر في التشريعات الفلسطينية بني املسيحيني   

وسواهم. وثيقة إعالن االستقالل التي صدرت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات 

ركائزها  لها  دولة  على  نصت  اجلزائر،  في   1988  /  11  /  15 في  عمار(  )أبو 

األساسية، ثم بدأ التفاوض مع اإلسرائيليني عن طريق األميركان، ثم قرر »أبو عمار« 

التفاوض املباشر مع اإلسرائيليني، وبعد فترة من االعتراف املتزايد بالدولة الفلسطينية 

من ِقَبل عشرات الدول، جاء اتفاق »إعالن املبادئ« في أوسلو، ثم االتفاقية املرحلية 
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التي ُوقعت في واشنطن وامللحقة بسبعة مالحق، وبالتالي كان على إسرائيل أن تعطي 

الفلسطينية  الدولة  إقامة  التسعينيات، وعلى رأسها  نهاية  الفلسطينيني حقوقهم منذ 

لكن   ،1967 العام  حزيران  من  الرابع  في  احُتلت  التي  الفلسطينية  األراضي  على 

إسرائيل تنّصلت –كعادتها- من االتفاقات التي وّقعت عليها بنفسها. 

وتشّكَل املجلس التشريعي الفلسطيني بعد انتخابه في عام 1996، وكان   

يشتمل على ثمانية وثمانني مقعدًا، ومت تقسيمه آنذاك بحيث يكون هناك عدد محدد 

من املقاعد لكل محافظة، ويوجد إحدى عشرة محافظة في الضفة الغربية، وخمس 

محافظات في قطاع غزة. وتبلغ مساحة الضفة الغربية مبا فيها القدس 5,844 كيلو 

مترًا مربعًا، أما قطاع غزة، فمساحته 365 كيلو مترًا مربعًا. وفي الوقت الراهن يبلغ 

عدد الفلسطينيني في الضفة الغربية مليونني و800 ألف مواطن، مبن فيهم القاطنون 

في مدية القدس وضواحيها )نحو 400 ألف نسمة(، أما مساحة القدس، فتبلغ 6,330 

كيلو متراً مربعًا، وهناك حوالي عشرين قرية في ضواحي القدس ومن حولها، إضافة 

إلى مخيمني فلسطينيني، هما مخيم شعفاط ومخيم قلنديا. وفي قطاع غزة بلغ عدد 

السكان نحو مليون و800 ألف نسمة. وال يتجاوز عدد املسيحيني في الضفة الغربية 

40 ألف مسيحي، وهم في مدينة القدس أقل من خمسة آالف نسمة، ويبلغ تعدادهم 

في قطاع غزة 1230 مسيحيًا فقط. 

في العام 2002، ُأعّد الدستور الفلسطيني مبشاركة مجموعة من اخلبراء   

من قطاع غزة والضفة الغربية. وبعد عملية »السور الواقي« التي احتلت بها القوات 

اإلسرائيلية جميع أراضي الضفة الغربية، حوصر مقر »أبو عمار« وألغت إسرائيل 

جميع اتفاقاتها مع السلطة الفلسطينية، مع العلم أن تقسيمات األراضي الفلسطينية 

كانت على النحو التالي: 61 % إداريًا وأمنيًا مع إسرائيل، و18 % مناطق )أ( التي 

تخضع أمنيًا وإداريًا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة )ج( التي تبلغ مساحتها 21 % من 

مجموع األراضي الفلسطينية تتبع أمنيًا إلسرائيل وإداريًا للسلطة. 
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يقولون  إنهم  2002، حتى  العام  في  إليها  كل شيء  إسرائيل ضمت  لكن   

للفلسطيني الذي يحصل على رخصة بناء: »أنت ساكن ولست مالكًا«. لقد أصدرت 

إسرائيل 1400 أمر عسكري مت تطبيقها في الضفة الغربية، و1000 أمر عسكري مت 

تطبيقها في قطاع غزة. وقبل عودة »أبو عمار« من تونس إلى الضفة الغربية وقطاع 

غزة، أصدر مرسومًا في 21 / 5 / 1994، جاء فيه أن القوانني املتخذة قبل الرابع 

من حزيران ستبقى سارية املفعول حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها، مبا فيها القوانني 

املتعلقة باحملاكم، فبقيت األمور في هذا املجال على حالها، إلى أن مت تشكيل املجلس 

التشريعي الفلسطيني، حيث قام »أبو عمار« بإلغاء بعض األوامر العسكرية، وهناك 

أوامر عسكرية ما تزال سارية املفعول، خاصة مبا يتعلق بالضرائب واألراضي. 

وبرغم وجود إنصاف للمسيحيني في األراضي الفلسطينية، إال أن أعدادهم   

 22,500 بلغ عدد املسيحيني نحو  املثال  بيت حلم على سبيل  تناقصت، ففي مدينة 

نسمة في  1 / 7 / 1994، أما اآلن فال يتجاوز عددهم سبعة آالف نسمة. وفي

قطاع غزة كان عدد املسيحيني 7,500 نسمة في التاريخ نفسه، ثم انخفض ليصبح 

1230 نسمة فقط حاليًا. 

وهجرة خارجية.  داخلية،  غزة: هجرة  قطاع  في  الهجرة  من  نوعان  هناك   

العوامل  تأتي  ثم  اإلسرائيلي،  االحتالل  هو  املسيحيني  لهجرة  املباشر  والسبب 

االقتصادية، والتعليم، وااللتحاق باألسرة، والبحث عن عمل. ففي تشيلي مثاًل، هناك 

فلسطيني، وهناك  ألف مسيحي   200 البرازيل  وفي  فلسطيني،  ألف مسيحي   350

عشرات اآلالف من املسيحيني في األرغواي وبنما. 

عندما عاد »أبو عمار« إلى أرض الوطن عام 1994 قرر إعطاء املسيحيني   

رئاسة املجلس البلدي أو القروي في املناطق التي يشكلون كثافة سكانية فيها، فكان 

على  احلفاظ  بهدف  رؤساء،  عشرة  أصل  من  مسيحيني  بلديات  رؤساء  أربعة  هناك 

التنوع الطائفي واالثني والثقافي، وقد جرت محاوالت في الفترة األخيرة لكي يكون 
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االختيار وفق الكفاءة، لكن كما هو معلوم، حتى هذا املعيار يحتكم للوالءات. 

أن  يجب  أمر  الدستور  هذا  أسس  فإن وضع  الفلسطيني  الدستور  بشأن   

السياسية  ومعتقداتهم  مشاربهم  اختالف  وعلى  توجهاتهم  بكل  اجلميع  فيه  يشارك 

والدينية واالثنية والثقافية واملذهبية.

في فلسطني، هناك ستة وخمسون قانونًا، وال يوجد في أيٍّ منها باملطلق أي   

متييز بني املسيحيني واملسلمني. أما أن الدين اإلسالمي هو املصدر الرئيس للتشريع 

الفلسطيني من  الفلسطينية، فألن 98 % من الشعب  للسلطة  القانون األساسي  في 

املسلمني، وأقل من 2 % من املسيحيني أو من الديانات األخرى. وليس هناك مشكلة 

لدى املسيحيني في هذا املجال. 

األردنية.  القوانني  وفق  تسير  الفلسطينية،  الكنسية  واحملاكم  الكنائس   

واالتفاق الذي جرى بني امللك عبدالله الثاني ومحمود عباس في 31 / 3 / 2013 

ونص على أن األردن وصي على املواقع اإلسالمية املقدسة في مدينة القدس، شمل 

أيضًا املواقع املقدسة لطائفة الروم األرثوذكس.

ملياران  منهم  املسيحيني  عدد  مليون،  و300  مليات   7 العالم  سكان  عدد   

و200 مليون )34 % من سكان العالم(، وعدد املسلمني مليار و600 مليون )23 %(، 

ثم يأتي الهندوس وعددهم نحو مليار )15 %(، يتبعهم البوذيون الذين يبلغ تعدادهم 

نحو خمسمائة مليون )7 %(، وهناك اليهود وعددهم 14 مليون نسمة فقط )0.2 %(.

يضم املجلس التشريعي الفلسطيني ستة نواب مسيحيني: نائبان عن منطقة   

القدس، ونائبان عن بيت حلم وبيت ساحور وبيت جاال، ونائب عن رام الله، ونائب عن 

قطاع غزة. وهم ميثلون الطوائف املسيحية كافة، لكن الوضع الفلسطيني مضطرب 

الفلسطيني، وهنالك غياب  التشريعي  املجلس  اآلونة األخيرة، بسبب غياب  جدًا في 

للمرجعيات في هذا الوطن.. فهناك حكومة األمر الواقع في قطاع غزة، وهناك حكومة 

في رام الله، وال بد أن تكون الوحدة هي الهدف األساسي للفلسطينيني. 
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املسيحيون في الدستور والتشريعات املصرية...
احلقوق املدنية والسياسية

األستاذ هاني دانيال

الكنيسة  رأس  ميثل  أنه  من  انطالقًا  األقباط،  لبابا  املصرية  الدولة  جلأت   

املصرية، بهدف التعامل مع املواطنني األقباط على أنهم أتباع للكنيسة القبطية رغم 

اختالف تنوعهم السياسي واأليديولوجي، وليس بوصفهم مواطنني مصريني، وقد سّهل 

لتحديد  القبطية  الكنيسة  رأس  مع  التعامل  املصريني  األقباط  ملواطنة  االختزال  هذا 

املطالب التي يطمح األقباط املصريون إلى حتقيقها وتأكيد تابعيتهم أيضًا، مبعنى أن 

هناك تباداًل للمصالح كان موجودًا بني الدولة والكنيسة. 

وكانت العالقات بني الدولة املصرية والكنيسة القبطية محكومة لطبيعة النظام   

السياسي. ففي أيام الرئيس جمال عبد الناصر كانت تلك العالقات قوية وفي أفضل 

حاالتها، وكانت متبادلة ومبنية على االحترام والثقة بني الطرفني. في حني أنها كانت 

بابا  هو  البابا شنودة  )وكان  السادات  أنور  الرئيس  زمن  في  أشدها  وعلى  متوترة 

األقباط(، واستمرت كذلك في زمن الرئيس املخلوع حسني مبارك. 

لكن ثورة 25 يناير 2011، قامت بكسر العالقة التقليدية ما بني الكنيسة   

القبطية واملواطنني املصريني املسيحيني من أتباع الكنيسة، ودفعت بالشباب القبطي إلى 

اخلروج من بوتقة الكنيسة للفضاء املدني الواسع واالنضمام إلى احلركات واألحزاب 

واأليديولوجية  السياسية  ومشاربها  اجتاهاتها  اختالف  على  السياسية  واجلماعات 

األقباط  املواطنون  وأصبح  الثورية،  احلركات  إلى  االنضمام  ذلك  في  واملذهبية، مبا 

أن  دون  ومن  للكنيسة،  أو سطوة  تبعية  دون  من  عملي  بشكل  مواطنتهم  ميارسون 

يناير   25 ثورة  حررتهم  حيث  املصري،  املجتمع  في  ثانية«  »درجة  مواطني  يكونوا 

مسؤول وحدة األقليات الدينية في املركز العربي للبحوث، مصر.
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2011 من هذه السطوة والتبعية من دون شك. 

مع ذلك، فقد دفع األقباط الثمن غاليًا بعد عزل الرئيس محمد مرسي من   

منصبه، واالنتهاء بالتالي من حكم جماعة اإلخوان املسلمني. ولكن قبل دعوة حركة 

»مترد« ملظاهرات 30 يونيو 2013 الهادفة إلى إسقاط حكم اإلخوان ومحمد مرسي، 

ُعقدت جلسة جمعت شيخ األزهر علي جمعة والبابا تيوادروس والرئيس مرسي الذي 

طلب بصراحة من البابا أن مينع املسيحيني األقباط من املشاركة في مظاهرات 30 

يونيو، إال أن البابا رد عليه بقوله إنه ال سيطرة له أو سطوة على املواطنني األقباط 

بعد أن كسروا التبعية املطلقة للكنيسة واخلضوع لها في ثورة 25 يناير، وأصبح اآلن 

من حقهم أن ميارسوا صالحياتهم السياسية ومواطنتهم احلقيقية وإرادتهم احلرة في 

أو  املظاهرات  في  واملشاركة  املختلفة،  وأيديولوجياتها  باجتاهاتها  لألحزاب  االنتماء 

اجللوس في املنازل وفق رغبة كل منهم، ألن هناك قطاعًا كبيرًا من الشعب املصري 

يرى أن املظاهرات ضد االستقرار وضد عجلة اإلنتاج، وأنها ستؤدي حتمًا إلى خراب 

االقتصاد وإلى الفوضى وشيوع العنف بني املواطنني. 

في  املشاركة  عدم  أو  املشاركة  حرية  قبطي  مسيحي  مواطن  لكل  ُترك  وبالتالي، 

اتهمت  اجلهادية  والسلفية  املسلمني  اإلخوان  جماعة  أن  النتيجة  وكانت  املظاهرات، 

األقباط بأنهم شاركوا أو وقفوا خلف املظاهرات التي جرت في 30 يونيو، والتي أدت 

إلى إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.

ودفع األقباط ثمن هذه االتهامات من خالل االعتداء على سبع وستني كنيسة   

في ثماني محافظات مصرية، في الفترة الواقعة ما بني عزل مرسي وفض اعتصام 

مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، أي خالل أقل من شهر. 

ما قبل ثورة 25 يناير 2011، كان هنالك استقطاب سياسي واجتماعي،   

وكان هنالك اختزال ملواطنة األقباط في الكنيسة القبطية التي متثلهم واالعتماد على 

أو  الكنائس  عدد  في حتديد  عليها  واالعتماد  النيابية،  للمجالس  الكنيسة  ترشيحات 
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أو  تيارات  دعم  بخصوص  الكنيسة  مع  التوافق  أو  الكنائس،  ببناء  الطلبات  تقدمي 

بوصفه  الوطني  معينني، وحتديدًا احلزب  دعم أشخاص  أو  معينة،  أحزاب سياسية 

احلزب احلاكم إبان فترة حكم الرئيس املخلوع حسني مبارك. حتى اللقاءات الرسمية 

التي كانت ُتعقد ما بني مبارك والبابا شنودة، كانت تتم بعيدًا عن اإلعالم، خصوصًا 

أثناء أحداث سياسية مهمة مرت بها الدولة املصرية إبان حكم مبارك، وحينها حصل 

نوع من التهدئة ما بني الطرفني، لكن أحدًا ال يعرف حقيقة ما جرى أو الصيغة التي 

قبلها البابا واألمور التي توافق عليها مع مبارك بالرغم من انتقاد القوى السياسية 

األقباط  مع  الشكل  بهذا  القبطية  والكنيسة  الدولة  لتعامل  املدني  املجتمع  وحركات 

املصريني. 

إال أن املجتمع املصري فوجئ بعد صعود مرسي لسدة احلكم في مصر،   

وحصول جماعة اإلخوان على األكثرية في مجلس الشعب، بلجوء الدولة لألسلوب نفسه 

في التعامل مع البابا تيوادروس والكنيسة القبطية، ووقع نوع من اجلفاء والفتور ما 

بني رئاسة اجلمهورية ورأس الكنيسة القبطية. وقد تعامل مرسي مع املواطنني األقباط 

كأنهم مواطنون غير مصريني، أو مواطنون من »الدرجة الثانية«، وهذا ما يكشف عنه 

تصريحه بأنه ال يوجد فتور بينه وبني »املواطنني األقباط«.

وبعد سقوط مرسي، جلأت جماعة اإلخوان املسلمني إلى اجلماعات اإلسالمية   

السلفية ملساندتها في إعادته إلى سدة احلكم، فكانت النتيجة أن أصبح األقباط عرضة 

العتداءات احلركات السلفية األكثر تشددًا وهمجية ووحشية، وهذا ما اتضح من خالل 

االعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم وكنائسهم، على اعتبار أنهم وراء املظاهرات التي 

أدت إلى عزل مرسي من رئاسة اجلمهورية. 

هناك  العربية،  والتشريعات  الدساتير  في  املسيحيني  بوضع  يتعلق  ما  في   

تعديل لدستور 2012 وفق خريطة الطريق التي أعلنتها قيادة ثورة 30 يونيو، وهناك 

عليه،  التعديالت  ُتدخل  أو  الدستور  تعيد صياغة  التي  اخلمسني«  »جلنة  داخل  أزمة 
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وحتديدًا في ما يتعلق مبا يسمى »مواد الهوية«، وهو مصطلح غير حقيقي وال يتناسب 

مع الواقع املعاش في مصر، ألن حزب النور السلفي، املمثل الوحيد لتيار اإلسالم 

الدستور  من  الثانية  املادة  ببقاء  يتمسك  أنه  يروج  اخلمسني«،  »جلنة  في  السياسي 

واملادة )219( املفسرة بالشريعة اإلسالمية. 

باب  أحد  يفتح  ولم  املواد،  هذه  على  للمسيحيني  اعتراضات  هناك  ليس    

احلديث حول تعديل املادة الثانية في الدستور اخلاصة بالشريعة اإلسالمية. واملفارقة 

أن عددًا كبيرًا من احلقوقيني والسياسيني طرحوا في العام 2007، وبوجود احلزب 

الوطني في احلكم، صيغة لتعديل املادة الثانية من الدستور، وكان هذا مقبواًل مجتمعيًا 

من  عددًا  واعتبارية  بارزة  وقدمت شخصيات  للنقاش،  األمر مطروحًا  وكان  حينها، 

االقتراحات إلجراء تعديالت على هذه املادة اخلاصة بالشريعة اإلسالمية، لكن احلزب 

الوطني )حزب مبارك( رغب في أن يزاود على تيار اإلسالم السياسي فرفض هذه 

االقتراحات. 

ببنت شفة حول  ينبس  لم  و2013،   2011 العامني  في  أحدًا  أن  في حني   

تعديل املادة الثانية من الدستور، التي يحاول بعضهم أن يبرز أن هنالك قطاعًا من 

املجتمع املصري يرفضها، وبالتالي يحشد اجلماهير لرفض الدستور بسبب »االعتداء 

على الهوية«. على العكس من ذلك؛ املادة الثانية بنصها احلالي وفق دستور 2012 

والتي توافقت عليها »جلنة اخلمسني« لصياغة الدستور اجلديد أو الدستور املفروض 

أن يجري تعديله، هي املادة نفسها في دستور العام 1971، وبالنص نفسه، في حني 

إبان حكم اخلديوي، بصيغة مختلفة   1930 1923 ودستور  أنها كانت في دستور 

متامًا عما هي عليه اآلن. ففي دستور 1923 كانت املادة رقم )149( تنص على أن 

العام  دستور  وفي  فقط!  الرسمية«،  لغتها  هي  العربية  واللغة  الدولة،  دين  »اإلسالم 

1930 كان هناك النص نفسه في املادة رقم )138(، واحتوى دستور العام 1956 

املادَة  أصبحت  بحيث  الدستور  داخل  املادة  ترتيب  بتغيير  ولكن  نفسه،  النص  على 
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الثالثة. واشتمل دستور العام 1971، وللمرة األولى، على مادة تنص على أن »اإلسالم 

دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس 

للتشريع«، وبعدها بسنوات مت تعديل النص لتصبح الشريعة اإلسالمية هي »املصدر 

الرئيس للتشريع«. 

إذًا، هذه املادة الدينية ليس عليها خالف باملطلق، واملسيحيون األقباط ليس   

لديهم أي اعتراض على املادة اخلاصة بدين الدولة، والتي تنص على أن »اإلسالم دين 

الدولة، واللغة العربية هي لغتها الرسمية، والشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس 

للتشريع«، وهذا هو الذي كان متواَفقًا عليه، طوال أربعني سنة. فدستور العام 2012 

لم مُتَّس مواده، بخاصة املتعلقة بدين الدولة أو لغتها أو مصدر التشريع الرئيس. ولكن 

بسبب التوافقات واالتفاقات ما بني حزب النور السلفي وحزب احلرية والعدالة )حزب 

جماعة اإلخوان املسلمني(، كان حزب النور يريد إلغاء كلمة »مبادئ«، ويجعل املادة 

تنص فقط على أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر التشريع الرئيس. فتوافقت »جلنة 

اخلمسني« على اإلبقاء على النص األول، ومت إضافة املادة التي تسمى املادة املفسرة 

الشريعة اإلسالمية،  »مبادئ  أن  219(، وهي تنص على  )املادة  للشريعة اإلسالمية 

تشمل أدلتها الكلية وقواعدها األصولية والفقهية ومصادرها املعتبرة في مذاهب أهل 

السنة واجلماعة«. وهذه هي املادة التي يهدد حزب النور باخلروج من »جلنة اخلمسني« 

هما مواد »الهوية  إن مت املساس بها، ويجمع ما بني هذه املادة واملادة الثانية ويعدُّ

املصرية«، وأي اعتداء عليها في نظره اعتداٌء على الهوية اإلسالمية للدولة املصرية.

أما مواد حرية االعتقاد، فقد اشتمل دستور العام 1923 على املادة الثانية   

عشرة التي كانت تنص على أن »حرية االعتقاد مطلقة«، واملادة الثالثة عشرة التي 

للعادات  بالقيام بشعائر األديان والعقائد، طبقًا  الدولة احلريات  تنص على: »حتمي 

املرعية في الدولة املصرية، على أاّل يخل ذلك بالنظام العام وال ينافي اآلداب«. وقد 

تكررت املادتان بالنص نفسه في دستور العام 1930، وفي دستور العام 1956 مت 
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دمجهما حتت مادة حتمل الرقم )43(. وفي دستور العام 1971، كانت هذه املادة 

من أروع املواد التي حتدثت عن حرية االعتقاد )كنص وليس كممارسة!(، إذ نصت 

على أن »الدولة تكفل حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، باملطلق«. مبعنى 

أنها تركت احلرية مفتوحة، ولم تربطها بالنظام العام، أو بأي أمر آخر. ولكن، هذه 

الكفالة حلرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، هل متت فعاًل على أرض الواقع؟ 

وهل التزمت الدولة بتكفل وحماية حرية االعتقاد وحرية ممارسة الشعائر؟ 

في دستور العام 2012، حصلت ردة في موضوع حرية االعتقاد، أو العقيدة   

وحرية ممارسة العبادة والشعائر الدينية، واشتمل الدستور على املادة رقم )43( التي 

تنص على أن »حرية االعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية 

وإقامة دور العبادة لألديان السماوية على النحو الذي ميثله القانون«! بالطبع الديانات 

السماوية هي: اإلسالمية واملسيحية واليهودية، وقد أثار هذا التعديل أزمة كبيرة، ألنه 

الثالثة املنصوص عليها في هذه  يوجد عدد كبير من املواطنني غير منتمني لألديان 

يعانون من مشكالت  للبهائية، وكانوا  ينتمون  املادة، فهناك عدد كبير من املصريني 

كانت  الداخلية  وزارة  إن  إذ  بهم،  اخلاصة  الثبوتية  األوراق  استصدار  أمام  كبيرة 

يبقى هؤالء  بالتالي  بهائية«،  »الديانة:  عليها  مكتوب  بطاقة شخصية  ترفض إصدار 

من دون بطاقات شخصية ومن دون شهادات ميالد، وأطفالهم ال ميكنهم االلتحاق 

باملدارس أو بأي مؤسسات تعليمية أو تربوية، وال يحصلون على اخلدمات الصحية.

وكان هنالك نقاش ولغط منذ العام 2007 وحتى العام 2010، وما قبل ثورة يناير 

2011، بحثًا عن حل لهذه األزمة االجتماعية التي تواجه مواطنني مصريني ال يتبعون 

الديانات السماوية الثالث، لكن بعد العام 2012، مت تناسي هذا املوضوع متامًا، ومت 

تناسي هؤالء املواطنني املصريني، وكأنهم غير موجودين! 

وعودة إلى السؤال: هل كان دستور العام 1971، ذا مردود إيجابي على   

العقيدة؟ اإلجابة هي: »ال«! ألنه ال يوجد قانون خاص  بالنسبة حلرية  الواقع  أرض 
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ينظم بناء الكنائس في مصر، وظل األمر يعتمد على التوجه بطلب لرئيس اجلمهورية 

من أجل احلصول على املوافقة على الترخيص والسماح ببناء كنيسة، أو أّي مؤسسة 

دينية لغير املسلمني، وهذا األمر مستمر منذ زمن طويل. وفي عهد الرئيس األسبق 

حسني مبارك، بدأ التشديد في هذا املوضوع يخف شيئًا فشيئًا، وُأعطي للمحافظني 

سلطة السماح بترميم الكنائس أو ترميم دورات املياه فيها! إذ إن مجرد إقامة سور 

للكنيسة كان يتطلب موافقة رئاسة اجلمهورية، ثم بدأت محاوالت للتخفيف من هذا 

التشدد في العام 1999، وأعطيت سلطة للمحافظني في هذا اإلطار، لكن رغم ذلك، 

ظل األمن هو املتحكم الرئيس في اتخاذ القرارات اخلاصة ببناء الكنائس أو ترميمها، 

ومت تعطيل عدد من القرارات اخلاصة ببناء الكنائس. 

لم  الرئاسة،  منصب  إلى  مرسي  محمد  األسبق  الرئيس  وصول  بعد  حتى   

يصدر أّي قرار ببناء أي كنيسة، إال كنيسة واحدة فقط وذلك قبل أسبوع من سقوطه 

في مظاهرات 30 يونيو، ومساحتها ال تزيد على 300 متر مربع، وعدَّ األقباط هذا 

الشوارع  إلى  النزول  من  ملنعهم  رشوتهم  أو  إلسكاتهم  مرسي  من  محاولة  القرار 

وامليادين واملشاركة في مظاهرات 30 يونيو. 

املشكلة األخرى التي تواجه املسيحيني في موضوع حرية االعتقاد وحرية   

ممارسة الشعائر الدينية، تكمن في عدم وجود مواد دستورية أو تشريعية تنظم أو 

االنتقال من  للمسيحية، في حني أن  دينه من اإلسالم  املواطن  تضمن حرية حتويل 

املسيحية لإلسالم ارتبط بقرارات بناًء على كتاب دوري لوزارة الداخلية، وقامت وزارة 

الداخلية بإلغائه من تلقاء نفسها في العام 2003، وقد تسبب هذا في أزمة مجتمعية 

بسبب حاالت حتويل الدين وعدم تنظيمها أو ضمانها من جانب الدولة. 

وهناك مشكلة خاصة باملسيحيني والتشريع الدستوري، تكمن في عدم وجود   

قانون لألحوال الشخصية يتوافق مع متطلبات األقباط في مصر، وذلك بسبب أزمتني: 

األولى، وجود الئحة أصدرها مجموعة من العلمانيني في العام 1938 لتنظيم مسائل 
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أمرًا  شنودة  البابا  أصدر  وقد  أنفسهم،  املسيحيني  بني  والطالق  الزواج  وإجراءات 

اإلجنيل،  نصوص  مع  وتتناقض  املسيحية،  العقيدة  مع  تتناسب  ال  وعّدها  بإلغائها 

ألن النص اإلجنيلي كان واضحًا: »ال طالق إال لعلّة الزنا«!، وبالتالي ال يوجد تأويل 

مع صراحة النص اإلجنيلي. وهنا طلبت الدولة املصرية من الكنائس أن تعمل على 

صياغة مشروع قانون يسمح للمحكمة أن ُتصدر حكمًا بناًء على الالئحة املوجودة، وال 

تستطيع الكنيسة أن تلغي احلكم أو تنقضه إن كان مخالفًا لنص اإلجنيل! وهناك ما 

بني 80 و100 ألف مسيحي لديهم مشكالت كبيرة بسبب موضوع الزواج والطالق.

في دستور العام 2012، مت النص صراحة في املادة الثالثة على حرية غير   

املسلمني في تنظيم أحوالهم الشخصية، واختيار قياداتهم الروحية. ومنذ العام 1978 

وحتى العام 2013، كان هناك مشروع قانون في وزارة العدل وفي دائرة األحوال 

الشخصية مت تطويره أكثر من مرة، لكنه لم يصدر بعد، مع أنه سيحّل عند إقراره 

أزمة مجتمعية كبيرة داخل الطوائف غير اإلسالمية في املجتمع املصري. 

التشريعات املصرية: عدم وجود نظام  املوجودة في  ومن ضمن املشكالت   

انتخابي يتناسب مع طبيعة املجتمع املصري أو يسمح بالتعددية في البرملان، بسبب 

مثاًل،  مبارك  عهد  في  الوطني  فاحلزب  الشعب.  مجلس  في  املسيحيني  متثيل  تدني 

لم يكن يرشح أكثر من اثنني مسيحيني من ضمن 450 مرشحًا النتخابات مجلس 

الشعب، وفي الدورة االنتخابية األخيرة، وعندما نال اإلخوان املسلمون األكثرية، كان 

هناك مرشح مسيحي واحد ضمن قائمة التحالف، في حني ترشح عدد محدود من 

األقباط املسيحيني )5 أو 6 فقط( على قوائم األحزاب املدنية األخرى. 

رفض األقباط عند وضع دستور العام 1923 فكرة تخصيص »كوتا« نيابية   

لهم، لكن في دستور العام 2012، ثم العام 2013، مت احلديث عن »كوتا« للمسيحيني، 

أن  الشعب، وبخاصة  القبطي في مجلس  التمثيل  تدني  أثبتت  العملية  املمارسة  ألن 

األحزاب املدنية ال ترشح أعدادًا كبيرة منهم على قوائمها، وهذا من األزمات املوجودة 
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في التشريع املصري والتي يعاني منها املسيحيون.

نار  الكراهية وإشعال  التي متنع احلث على  للعقوبات  كما أن هناك غيابًا   

الفتنة في ظل تنامي االستقطاب الديني في املجتمع املصري. وقد شجع ذلك على نشر 

فكرة العقاب اجلماعي، مبعنى إذا ارتكب أحد املسيحيني خطأ ما، تتم معاقبة جميع 

املسيحيني املوجودين في املنطقة أو احلي أو القرية أو البلدة أو الَكْفر.. وذلك بحرق 

ممتلكاتهم وكنائسهم وأديرتهم، ونهب منازلهم ومتاجرهم، وتهجيرهم من املنطقة أو 

احلي أو البلدة أو القرية إلى مكان آخر خارج منطقة سكناهم األصلية، وخالل ذلك 

يتم االستيالء على ممتلكاتهم وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية. 

وقد تكررت عمليات التهجير في أكثر من منطقة، حتت نظر وسمع الدولة   

وأجهزة األمن، وهذه احلوادث املفجعة والعقوبات اجلماعية جرت في مرسى مطروح، 

في  »العامرية«  قرية  في  وجرت  جنوب سيناء،  في  وجرت  في شمال سيناء،  وجرت 

محافظة اإلسكندرية، إلى جانب بعض القرى في املنيا وأسيوط وسوهاج. ولم تتدخل 

الدولة في هذا األمر، ولم تعاقب اجلناة. 

حتى إن اجليزة شهدت أحداثًا مشابهة، وقال الرئيس محمد مرسي حينئذ:   

»ال يوجد حاجة اسمها تهجير للمسيحيني املوجودين، في اجليزة دول الزم يرجعوا«! 

قراهم  املهجيرين من  لتأمني عودة  الالزمة  تتخذ محافظة اجليزة اإلجراءات  لم  لكن 

ومنازلهم وأراضيهم، رغم أن ما حدث كان بسبب »قميص«، إذ وقعت مشاجرة بني 

مواطن قبطي مسيحي ومواطن مسلم، ومت حرق قميص املسلم، فقامت الدنيا ولم تقعد 

في القرية، حتى مت تهجير املسيحيني األقباط وإرهابهم وترويعهم، وحرق ممتلكاتهم 

ونهب منازلهم. 

ويالَحظ دائمًا تراخي دور الدولة في حل مثل هذه املشكالت، فرجل األمن أو   

املركز األمني املوجود في املنطقة أو احلي ال يتدخل أبدًا رغم املناشدات التي يطلقها 

من  املسيحي  املكون  هجرة  عن  احلديث  كان  وإذا  وحمايتهم.  لنجدتهم  املسيحيون 
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الشرق إلى الغرب، فإن مصر تشهد تهجير املسيحيني من قراهم ومنازلهم، إلى العراء 

رادعة  إجراءات  الدولة  اتخاذ  ولعل عدم  نفسها.  داخل مصر  مناطق أخرى  إلى  أو 

لوقف عمليات التهجير هذه، يشجع اجلناة على تكرار فعلتهم وجرائمهم ضد األقباط، 

وهو ما حدث فعاًل، إذ إن »العقاب اجلماعي« وتهجير املكون املسيحي بدأ ينتشر أكثر 

فأكثر. ويفاجأ املرء أن محافظ اجليزة قام بتعويض أسرة املواطن املصري املسلم 

الذي لقي مصرعه في هذه اجلرمية العادية التي ميكن أن يعاَقب مرتكبها وفق القانون 

كأي مواطن آخر، من دون اللجوء إلى عمليات انتقام جماعية. فقد خصصت احملافظة 

مليون جنية مصري ألسرة املواطن املسلم القتيل، في حني اكتفى احملافظ -وللمرة 

األولى- بصرف عشرة آالف جنية مصري فقط كتعويض لكل أسرة مسيحية متضررة 

من حرق منازلها وممتلكاتها ومتاجرها التي حتتوي على أجهزة كهربائية وإلكترونية 

باهظة الثمن. 

ولم يتم تقدمي تعويضات للتجار املسيحيني الذين فقدوا كل شيء، وأصبحوا   

»على احلديدة«.. وفي اجلانب اجلنائي، مت حبس املواطن املسيحي الذي َقتل املواطن 

املسلم، ورغم ذلك أقدم شقيق القتيل، على قتل شقيق املواطن املسيحي القاتل، أخذًا 

حل  على  تعمل  ولم  تتدخل  لم  الدولة  لكن  وتداعياتها،  احلادثة  آثار  وامتدت  بالثار! 

ذ القانون.  املوضوع باإلنصاف ما بني املسيحيني واملسلمني. ولم ينفَّ

آخر احلوادث واألعمال التهجيرية للمسيحيني شهدته منطقة شمال سيناء،   

وأنكر  عليهم،  باالعتداء  املتطرفني  تهديدات  الناس على حياتهم بسبب  عندما خشي 

محافظ شمال سيناء أن هنالك تهديدات على حياة املواطنني األقباط وقال: »لم َيطلب 

روا من مكان إقامتهم ومن قراهم«! ولم يقم األمن  أحٌد من األقباط املصريني أن يهجَّ

املصري بتوفير احلماية الكافية لهم، ولم يحافظ على أمنهم وأمن أطفالهم ومنازلهم 

وهم  والنهب،  احلرق  ألعمال  وممتلكاتهم  ومنازلهم  قراهم  فتعرضت  وممتلكاتهم. 

مهددون بالقتل إذا خرجوا للعمل أو لشراء حاجاتهم الضرورية!
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بحماية  الكفيلة  اإلجراءات  تتخذ  ال  أحيانًا، وهي  وتتقاعس  تتراخى  الدولة   

مواطنيها املسيحيني. إنها تبني أهمية وجودها وهيبتها كدولة في األماكن التي تريدها، 

أو في املدن الكبيرة كي ترسل رسالة معينة في اجتاه معني. 

وبشكل  االعتداء  النهضة، مت  وميدان  العدوية  رابعة  اعتصامات  بعد فض   

جماعي على سبع وستني كنيسة، في ثماني محافظات، ومت نهب وحرق منازل عدد 

كبير من املواطنني املسيحيني في قرى ومدن محافظة املنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم 

وبني سويف، ولم تتدخل الدولة، ال بتوفير احلماية األمنية لهؤالء املسيحيني، وال حتى 

بتعويضهم ماديًا، وال يوجد مسؤول واحد في الدولة املصرية يريد أن يسمع لشكاوى 

املواطنني املصريني املسيحيني الذين فقدوا ممتلكاتهم ومنازلهم ومتاجرهم، وخسروا 

ر مبئات املاليني من اجلنيهات. وفي حني أن اجليش املصري حتدث  بضائعهم التي تقدَّ

هؤالء  تعويض  عن  أي طرف  من  التحدث  يتم  لم  ُأحرقت،  التي  الكنائس  ترميم  عن 

املواطنني ماديًا عّما فقدوه من ممتلكاتهم وأموالهم. 

»املواطنة احلقيقية« هي احلل األمثل ملواجهة هذه املشكالت.   
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مناقشة عامة

األستاذة فوزية الزعبي:

بعد اتفاقية »سايكس - بيكو«، مت تقسيم العالم العربي إلى مناطق إدارية   

بني فرنسا وبريطانيا، وهما اللتان وضعتا الدساتير والتشريعات والقوانني املعمول 

بها في العالم العربي، وتركتا في هذه الدساتير والتشريعات فجوات وثغرات عصبية 

مشاريعنا  تتحقق  وأاّل  الوطني  بناؤنا  يكتمل  أاّل  بهدف  وطائفية،  وعشائرية  وقبلية 

التنموية واحلضارية والدميقراطية، وأاّل ُتبنى دولتنا املدنية، لتظل الدول العربية تدور 

في حلقات مفرغة. 

الدول العربية تفتقر لإلرادة السياسية، وتفتقر لصياغة نصوص دستورية أو   

قانونية »ال غبار عليها«، يتم فيها احترام الرأي والرأي اآلخر، وقبول اآلخر كما هو 

من دون أن تتدخل الدول الغربية. 

اإلسالم: دين الدولة في بالد العرب، وال مانع أن تكون املسيحية دين الدولة،   

فتعاليم السيد املسيح عليه السالم، وتعاليم اإلجنيل تصب مع الدين اإلسالمي في 

تعاليم  باملطلق، وال مع  املسيحية  ليس هناك من خالف مع  شريعة سماوية واحدة! 

السيد املسيح عليه السالم، فاإلجنيل لم يقل: اقُتل، اسرق، ازِن، اعتِد على جارك.. إلخ. 

عددًا من  القرآن  ومن  والتشريعات،  القوانني  لنأخذ من اإلجنيل عددًا من   

القوانني والتشريعات، وحتى من التوراة أيضًا. ثم نعّد دستورًا جديدًا. أما أن نترك 

»احلبل على الغارب«، فهذا ال ميكن التعايش معه مطلقًا، وال ميكن تقبله في أّي حال، 

ألن الله خلق الكون ووضع له ضوابط، ولم يتركه على عواهنه. 

أما زواج غير املسلمة )الكتابية أو الذمية( من املسلم، وزواج املسلمة من   

غير املسلم )الكتابي، الذمي( فكل شخص يتبع دينه في هذا اجلانب. هنالك آية كرمية 

ناشطة في العمل االجتماعي والثقافي، األردن.
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أو  كافر  من  مسلمة  زواج  أو  مشركة،  أو  كافرة  من  املسلم  زواج  عدم  على  حتض 

مشرك. وأنه ميكن للمسلم أن يتزوج من ابنة الكتاب التي كرمها الله ورفع مكانتها في 

كتابه! شرٌف للمسلم أن يتزوج مسيحية، ألن املسلمني يعترفون باملسيح عليه السالم، 

ويعترفون مبوسى وبالسيدة مرمي العذراء عليها السالم، مثلما يعترفون بجميع الرسل 

واألنبياء والكتب السماوية. 

املسلم  بينما  )القرآن(،  بكتابه  وال  اإلسالمي  بالدين  يعترف  ال  املسيحي   

يعترف بالدين املسيحي وبكتابه )اإلجنيل( وبالنبي عيسى عليه السالم. لكن، ال ُيراد 

أن تظهر املشكالت بني األزواج، ويصبح هناك طالق وتشريد لألسر وأعمال انتقام. 

وال  املسلمني،  زادوا  ال  فارة،  »أسلمت  يقول:  مثل  وهنالك  دين«!  ولي  دينكم،  »لكم 

نقصت النصارى«! 

مسيحيو الشرق، في خوف ورعب مما يجري على الساحة العربية. واملسلمون   

تفرق بني  لن  فإنها  قذيفة على حّي  إذا سقطت  أيضًا في خوف ورعب مما يجري. 

املسيحي واملسلم.

الداخلية في عهد حسني مبارك، هو  العادلي، وزير  عندما تبني أن حبيب   

الذي أمر بإحراق كنيسة اإلسكندرية، اتضح أن سياسة الدولة هي التي تلعب دورًا 

دنيئًا بالفتنة بني املسيحيني واملسلمني. املواطن العربي الذي يحب بالده، سواء أكان 

مسيحيًا أم مسلمًا، ال يقوم مبثل هذه األعمال اإلجرامية والوحشية الدنيئة. من يقوم 

متويله  ويتم  النكراء،  فعلته  ثمن  يقبض  أنه  املؤكد  ومن  لوطنه،  خائن  بذلك شخص 

والتخطيط لفعلته وتلقي األوامر من إحدى السفارات األجنبية التي حترض على الفتنة 

في العالم العربي، وال تريد االستقرار ملكوناته الطائفية واالثنية، وتريد أن تشعلها 

حروبًا طائفية ال تبقي وال تذر بني املسيحيني واملسلمني. 

األستاذ طارق التل:
الدومنات  آالف  أن  العراق(،  )من  آيشوع  خالص  النائب  ذكر   

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل اإلسالمي، األردن.



151املسيحيون و»ربيع العرب«

صودرت من املسيحيني، وأعطيت آلخرين، والسؤال هنا: هل صودرت أراٍض لفئات 

أخرى في العراق من غير املسيحيني، أم اقتصر ذلك على املسيحيني فقط؟ فالفوضى 

العراقي،  واالعتداءات والتفجيرات بشتى األشكال والصور تطال كل فئات املجتمع 

وحرق دور العبادة واملدارس يشمل املسلمني واملسيحيني والطوائف كافة. ففي فترة 

»الربيع العربي«، ُأحرقت مراكز ومقرات وممتلكات جلماعة اإلخوان املسلمني.

املقصود أن ما يحدث ليس موجهًا للمسيحيني فقط، وبالتالي يجب أن يزول   

االنطباع بأن عملية اضطهاد وانتقام وعنف وتهجير تتم للمسيحيني دون غيرهم في 

الدول العربية، فهذا يطال املسلمني في ممتلكاتهم وأعراضهم وأموالهم أيضًا. 

وردًا على ما قاله النائب جميل النمري من أن مشكالت املسيحيني تفاقمت   

في ظل ُحكم محمد مرسي، أشير إلى أنه مت إحراق كنائس للمسيحيني في عهد حسني 

ثبت  ثم  بذلك،  ُيتَّهمون  2011، وكان اإلخوان املسلمون  يناير   25 ثورة  قبل  مبارك، 

بالدليل امللموس والقاطع أن وزير الداخلية حبيب العادلي، كان وراء إحراق كنيسة 

القديسيني في اإلسكندرية وإحراق كنائس أخرى. وهنالك العديد من الكنائس التي 

ًأحرقت، ومت اتهام جماعة اإلخوان املسلمني بذلك، ثم خرج راعي الكنيسة ليقول إن 

من أحرقها هم »البلطجية« وليس جماعة اإلخوان املسلمني.

الدكتور طالل عتريسي:
والقوانني  والتشريعات  الدساتير  في  فروقات  هنالك  أن  يالَحظ   

في الدول العربية، في ما يتعلق بأوضاع املسيحيني في املشرق. وهناك أيضًا، مسافة 

أرض  على  النصوص  تطبيقات هذه  وبني  الدساتير،  في  عليه  ما هو منصوص  بني 

الواقع. وهذه مسألة يصعب ضبطها أو حلها أو التدخل فيها. 

احلديث عن املسيحيني و»ربيع العرب«، َيفترض تناول التغييرات احملتملة بعد   

»ربيع العرب«، وهذا يتعلق بدول عربية حصل فيها »الربيع«، وانتصرت فيها الثورة 

أستاذ علم االجتماع في اجلامعة اللبنانية، كاتب ومحلل سياسي.
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وحدث التغيير، وفي املقابل، هناك دول ما تزال في مرحلة مخاض أو اقتتال أو فوضى 

عارمة. 

العربية، فهل  الدول  املسيحيني في  بالتفاوت في وضع  تتعلق  ثمة مالحظة   

يكونون  بحيث  املسيحيني،  لوضع  إشارة  أي  العربية  الدساتير  في  ُتلغى  أن  ينبغي 

مواطنني مثل بقية املواطنني من الطوائف األخرى، من حيث الترشح واملناصب، ومن 

بلدان  مفيدًا، وفي  يكون هذا  قد  البلدان  الدينية؟ في بعض  الهوية  ملعرفة  داٍع  دون 

أخرى قد ال يكون في مصلحة املسيحيني، ألن األغلبية عمومًا هي أغلبية مسلمة، فإذا 

لن  مثاًل، رمبا  املسيحية في مصر  للطوائف  املمثلة  املسيحيني  مقاعد  د عدد  ُيحدَّ لم 

يحصل املسيحيون على أّي مقعد ميثلهم في مجلس الشعب. 

د عدد املقاعد  ّل هذه اإلشكالية التمثيلية للمسيحيني، إشكالية أن ُيحدَّ كيف حُتَ  

من دون أن يكون للنظام هوية دينية أو أن يكون النظام مدنيًا ال يشير إلى مسيحي أو 

مسلم؟

ال ميكن التوفيق بني املطالب بنظام مدني، وفي الوقت نفسه بحقوق ومقاعد   

اللبناني  الدستور  في  إشارة  أي  هنالك  ليست  مثاًل،  لبنان  في  للمسيحيني.  وممثلني 

إلى طائفة رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة أو رئيس مجلس النواب، والُعرف هو 

السائد في هذا اجلانب، وهو أقوى من القانون، فإذا مت جتاوز العرف لن تكون النتائج 

في مصلحة املسيحيني، لذلك يتم التمسك بالعرف ألن اللبنانيني يريدون احلفاظ على 

التضامن املجتمعي.

األستاذ آشور كيواركيس: 
مصادرة أراضي اآلشوريني أو مسيحيي العراق، وسهل نينوى حتديدًا، هي   

»تكريدها«  يريدون  فاألكراد  اآلشوريني،  ألراضي  »تعريبي-تكريدي«  مسألة صراع 

في  العروبيون  أو  العرب  وجد  لذلك  »كردستان«،  يسمى  مبا  احتاللهم  إلى  وضّمها 

رئيس حركة آشور الوطنية، لبنان.
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املنطقة وفي املوصل حجة أو ذريعة لكي يعّربوا تلك األراضي بحجة سحبها من أيدي 

األكراد، ألن هناك شخصيات آشورية مسيحية يتم حتريكها من ِقَبل االحتالل الكردي، 

حتت شعار احلكم الذاتي في »سهل نينوى«. 

ليس  هذا  أيضًا؟  ُتَصادر  للمسلمني  أراٍض  هنالك  أليس  سؤال:  على  ردًا   

املسيحيني  أحد  قام  هل  هو:  املناسب  السؤال  املضمار.  هذا  في  املناسب  السؤال 

مبصادرة أراٍض ألّي مسلم في العراق، أو في أي بلد من بلدان الشرق األوسط؟ 

بغداد التي كان يعيش فيها نحو ثمامنائة ألف مسيحي في عهد الدكتاتورية..   

كل  فقط!  مسيحية  عائلة  مائَتي  سوى  الدميقراطية،  عهد  في  اليوم،  فيها  يوجد  ال 

هذا التهجير واالقتالع للمسيحيني من منازلهم ومناطقهم وقراهم جرى ليس بسبب 

من  حيرة  في  اليوم  املسيحيون  حسني.  استبداد صدام  أو  البعث  حزب  دكتاتورية 

أمرهم، فقد كانوا حتت نظام سيئ، وهم اآلن حتت نظام أسوأ. احلكم الدكتاتوري 

سيئ بالتأكيد، لكن كما يبدو في سوريا، فإن القادم أسوأ مما هو قائم، فالقادم هو 

صراعات بني تيارات متخلّفة في إطار ما يسّميه بعضهم: »الربيع العربي«. وعجبًا 

والعراق  الفاشلة.  الدول  وُينتج  وخرابًا،  ودمارًا  دمًا  ويزهر  يْقُطر  الذي  الربيع  لهذا 

أفضل مثال على ذلك. 

دينية  أو  اثنية  ملجموعة  العائدة  األراضي  مصادرة  أحدهم  تناُول  عند   

تختلف عن محيطها ضمن بلد ما، ليس من الضروري التعميم إلسكات هذا الصوت، 

والقول مثاًل إن جميع العراقيني تهّجروا بكل طوائفهم ومذاهبهم ودياناتهم وقومياتهم 

واثنياتهم. نعم، لقد ُهّجر كل العراقيني، ولكّن نسبة الذين ُهّجروا من غير املسيحيني 

رين العراقيني من املسيحيني تبلغ حوالي )50 %(  في العراق )5 %(، بينما نسبة املهجَّ

مقارنة بتعدادهم. 

املسلمون في العراق يقتلون بعضهم بعضًا، أما املسيحيون فال يقتلون أحدًا،   

وإمنا هم من يتعرض للقتل. الصراع اجلاري بني املسلمني هو صراع مذهبي عمره 
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ر فيه على ما حصل منذ قرون، وال  1400 سنة، هو صراع »لطمي« تاريخي ُيَتحسَّ

شأن للمسيحي بهذا الصراع، ال من قريب وال من بعيد، فلماذا يدفع هو الثمن؟

األستاذ ضرغام هلسة:
شّكلته  ملا  العراق،  في  »الدكتاتورية«  بـ  ونفتخر  نعتز  أن  ُيفتَرض   

ترهات  من  اآلن  يحدث  ما  ظل  في  العربية،  املجتمعات  تتوحد  لكي  مقومات  من 

وخراب  ودمار  الهوية،  على  قتل  وأعمال  وقومية،  واثنية  ومذهبية  طائفية  وصراعات 

وتفجيرات وسيارات مفخخة، وعمليات تهجير حتت حجج ليس لها عالقة باإلنسان، بل 

لها عالقة مباشرة مبصالح رأس املال.

ببراءة، فمنذ »ربيع براغ« يجب  التعامل مع تعبير »ربيع العرب«  ال ميكن   

أن يوضع حتت هذا التعبير »ألف خط وخط«، ألن اإلصبع اإلمبريالية »تلعب« في ما 

يحدث. 

عندما بدأت عمليات التبشير املسيحية تتم وتتوسع وتأخذ أبعادًا في املنطقة   

العربية اإلسالمية، في زمن الدولة العثمانية، لم يكن الغرب األوروبي الرأسمالي –

آنذاك- يستهدف منها محاصرة املد اإلسالمي، بل جاءت تلك العمليات لتحقيق هدفني 

اجلاسوسية  ونشر  العثمانية،  الدولة  في  املسيحي  املكون  شق  العربي:  املشرق  في 

وبرامج االستعمار الثقافي الغربي احلديث. 

أهلي بدٌو من املسيحيني العرب، جاءهم مبشر فرنسي في مطلع القرن التاسع عشر، 

يا  تتحدث  »عمن  القبيلة:  وجهاء  أحد  فسأله  السالم،  عليه  املسيح  عن  يتحدث  وبدأ 

أخي؟«، قال: »أحتدث عن السيد املسيح؟!«، فرد عليه: »هل تتحدث عن املسيح عيسى 

بن مرمي الذي ُولد في بيت حلم وراَح على الناصرة؟ هذا ابننا، فما عالقتك به؟!«. 

لقد دخل الغرب علينا من هذه الزاوية، ومت تفكيكنا وتفتيتنا، إلى دويالت   

وإمارات وقبائل وعشائر.. إلخ، إلى أن خرج علينا دعاة دميقراطية »برمير« )حاكم 

كاتب سياسي، عضو قيادي سابق في حزب الوحدة الشعبية الدميقراطي، األردن.
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العراق األول بعد االحتالل األميركي الذي فكك اجليش العراقي(، وهم السبب األول 

في تفتيت بالدنا ومنطقتنا وتقسيمها.

هل ميكن أن يسّمى ما أجنزه »برمير« في العراق شكاًل دميقراطيًا، أم هي   

محاصصة طائفية تفكيكية للعراق وللمجتمع العراقي؟ ما يتم هو تدمير للعراق وكبت 

الروح القومية، وليس املقصود بالقومية هنا القومية العربية فقط، بل املقصود جميع 

القوميات االثنية والعرقية وغير العربية، فاألمة بشكل عام حتوي اجلميع.

من هنا بدأت مأساتنا، بدأت كتجربة أولى في العراق، ثم انتقلت من بلد   

عربي إلى آخر، وهي تتدحرج مثل كرة الثلج، إلى أن طلع علينا من يتحدث عن التقسيم 

والتفتيت احلاصل واجلاري اآلن للدولة السورية، بأنه يتم على قاعدة املسيحيني العرب 

هم  املسيحيني  كأن  والكلدانيني،  والسريان  اآلشوريني  من  العرب  غير  واملسيحيني 

املشكلة في العالم العربي. 

تلك  عن  مختلفة  هي  هل  بسوريا؛  »معلوال«  مدينة  في  جرت  التي  اجلرائم   

اجلرائم التي حدثت في الساحل السوري، في قرى الالذقية مثاًل؟ وهل هي مختلفة 

عن تلك اجلرائم واملذابح التي جرت في قرية »احلولة« السورية؟ وهل هي مختلفة عما 

يجري من أعمال قتل وتدمير في درعا وحمص وحماة وحلب؟ كله دٌم عزيز ومقدس 

علينا. 

بخصوص املسيحيني في التشريعات والدساتير، في قانون البلديات األردني،   

م للجميع ومن دون استثناء  ال يوجد حصص للمسلمني أو للمسيحيني. اخلدمات تقدَّ

مهما كان دين الفائز في االنتخابات البلدية. لكن املشكلة تكمن في اإلدارات السياسية 

التابعة للمشروع اإلمبريالي-الصهيوني. إذا لم ننتبه لهذا املوضوع سنبقى نتحدث 

بنبرة متشنجة ومتوترة ومقيتة، وسنظل نتراشق االتهامات.

في العام 1976، كنت طالبًا في جامعة بغداد، وذهبت إلى لبنان لكي أقاتل   

»االنعزاليني« في تعبيراتنا حينذاك. كان أحد رفاقي شابٌّ من اجلنوب اللبناني، ولم 
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وكنا  اللبنانية،  اجلامعة  زرنا  ومسيحي.  وسني  شيعي  بني  التفريق  لغة  بيننا  تكن 

نعرف  وال  جيدًا  نعرفها  وال  اللبنانية،  الساحة  عن  بعيدين  العراق-  من  -القادمني 

-شبابًا  معهم  نتناقش  وبدأنا  السياسية،  العلوم  بطلبة  التقينا  الطائفية.  تقسيماتها 

وفتيات- ونتحاور على الطريقة اللبنانية الرائعة: نكات وسباب وشتائم.. فقلت لزميلنا 

لزيارة اجلامعة: »هذه جلسة جميلة حقًا ومفيدة«، قال: »هل تعرف من  الذي دعانا 

هؤالء؟«، قلت له: »ال«، قال: »هؤالء هم طلبة من الكتائب، والشيوعيني، والناصريني، 

والوطنيني، والدميقراطني، واليمينيني.. يتحدثون مع بعضهم بعضًا بطريقة دميقراطية 

رفيعة املستوى، وبينهم عالقات راقية جدًا، لكن فور خروجهم من اجلامعة قد يطلقون 

النار على بعضهم بعضًا«. 

ثم عدت إلى بغداد مؤمنًا أنني قد أختلف مع اآلخر، وقد نصل إلى احلدية في النقاش 

واخلالف، ولكن هذا ال يجعلني أقتل وأحرق وأدمر وأنهب. 

الدين مهم لإلنسان، فهو ينظم حياته وعالقاته مع اآلخرين على أساس من   

املبادئ القومية. جاء في سورة البقرة بالقرآن الكرمي: »إّني في األرض خليفة«. اخلليفة 

هو اإلنسان! ولم يحدد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو القرآن الكرمي، كيف 

يتعامل اإلنسان مع أخيه اإلنسان إال بثوابت عامة؟! ولكنه أخبرنا أننا بأنفسنا جند 

احللول ملشكالتنا. 

تهويل املوضوع الطائفي واملذهبي، واملطالب التي يتقدم بها »البرميريون«،   

املشرق  في  تعيش  اثنيات  أو  وكطوائف  كعرب  مستقبلنا  مستوى  على  جدًا  خطيرة 

طائفية  مواد  وتشريعاتنا  دساتيرنا  في  أن نضع  أردنا  إذا  وفي احملصلة،  العربي. 

ومذهبية، فسنعيش جميعًا الكارثة. حتية للبنان، ففيه الرونق، وحتية لسوريا، وليس 

أمامنا مخرج سوى وحدة سوريا الطبيعية والعراق.

الدكتور زهاء الدين عبيدات:
ما الذي مينع املسيحيني في األردن من تغيير تشريعات الكنيسة مبا يتواءم مع   

عضو املكتب السياسي في حزب الوسط اإلسالمي، األردن.
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البيئة األردنية؟ ففي األصل يتعني أن يقوموا هم بالتغيير، إذ إنهم األقدر على ذلك. 

اللغة  فبهذه  القومي،  العروبي  املفهوم  ظل  في  احلديث  يكون  أن  بد  وال   

التوافقية التصاحلية الوطنية ستختفي املشكالت من عاملنا العربي، وستزول املشكالت 

بني املسيحي واملسلم، وبني العربي وغير العربي في املشرق العربي. 

وبشأن ما ذكره د. عفيف رحمة من سوريا، فإن كان دين الدولة هو اإلسالم،   

ب »نصيري« بعيد كل البُعد عن اإلسالم، حاكمًا لسوريا، وها هو ابنه يقتل  فكيف ينصَّ

املسلمني والنصارى.

التدمير الذي يجري في مصر هو للمساجد والكنائس معًا، وال يقتصر على   

الكنائس فقط، فقد طال املساجد ما طال الكنائس من تدمير وإحراق، والذين يحرقون 

يعملون ضد وحدة مصر، وضد خير  الذين  »البلطجية«  والكنائس هم من  املساجد 

مصر، وضد وحدة نسيجها االجتماعي. 

الدكتور سميح غنادري:
الدساتير والتشريعات والقوانني في العالم العربي عمومًا، متخلفة، ولم ترتِق   

إلى مستوى أن تكون دساتير مدنية راقية، ُتعامل اإلنسان كمواطن. وقد آن األوان أن 

تعلو دساتيرنا إلى مستوى املواطنة، وأن حتترم املواطن كمواطن حتى لو كان كافرًا، 

باجلانب  مرتبطًا  الدستور  دام  ما  ومتخلفني.  متنازعني  وسنبقى  الكارثة  ستقع  وإال 

الديني، فال بد أن ميس الطوائف األخرى. وكما قال يعقوب صروف، ما دام رجال 

لدينا  والتشريعات، سيصبح  الدساتير  في  يتدخلون  الدينية-  املؤسسات  -أو  الدين 

تشريع لآلخرة، حسبما يرونه هم. 

نحن بحاجة إلى تشريع مدني، علماني، يحفظ ويضمن ويكفل حقوق اجلميع،   

كمواطنني أواًل وأخيرًا، من دون أقلية وأغلبية، وعندما نحيل الهوية العربية، إلى هوية 

دينية ونغطي الهوية القومية، سنقع في التمييز، وسنقع في العنصرية، وسنتقاتل. كل 

كاتب وباحث سياسي، فلسطني.
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هوية قومية لشعب من الشعوب تنطلق بالضرورة من ثقافتها وتقاليدها الدينية، ولكن 

ال يجوز أن تكون الهوية الدينية هي الطاغية على الهوية القومية. هل الهوية الدينية 

هي الطاغية في أوروبا؟ الطاغي في الدول األوروبية هو الهوية القومية، وليس الهوية 

الدينية املسيحية. املسلم الذي يعيش في أوروبا، أال ُيعاَمل كمواطن أوروبي؟

أنا مناهض للحركات اإلسالمية، وضد احلركات املسيحية، وأسمي احلركات   

أنه ال حل ملشكالت  وأرى  علماني،  أنا  الصهيونية«،  »احلركات  املسيحية احملرِّضة: 

املجتمع إال أن تكون هويته علمانية مدنية. ال حل إال بالعلمانية، مع اإلميان بأن كل 

إنسان له احلرية في دينه وعقيدته وعبادته وممارسته لها.

العبادة  وحرية  الديانة  حلرية  مرتفعًا  سقفًا  أعطت  العلمانية  املجتمعات   

وممارسة الشعائر. يقول القرآن الكرمي: »وجادلهم بالتي هي أحسن« )النحل، 125(، 

قوا« )آل عمران، 103(. ويقول: »واعتصموا بحبل الله جميعًا وال تَفرَّ

وهذا  واإلمبريالية،  االستعمار  على  العرب  في مشكالت  اللوم  إلقاء  يتكرر   

مما ال خالف عليه. لكن الذي يريد حتويل الدين إلى قومية، عليه أن يعلم أن احلركة 

الصهيونية فقط هي من حولت الديانة اليهودية إلى قومية عنصرية. 

علينا أن نتحدى اإلمبريالية ونواجهها، مثلما حتداها النهضويون العرب في   

القرن التاسع عشر، بسالح القومية والدميقراطية والتعددية واملواطنة مهما اختلفت 

الديانات واملذاهب واالجتاهات السياسية واملعتقدات االثنية. 

الدكتور عفيف رحمة:
إللغاء  إيجابية  قوانني  وضع  يجب  متى  يقول:  الذي  السؤال   

وجيه. سؤال  العربي؟  عاملنا  في  كامل  بشكل  املساواة  تطبيق  أو  التمييز، 

القاعدة، وكانت  التحرك شعبيًا، أي من  املثال، كان  الثورة املصرية على سبيل  في 

التحركات الشعبية الفتة في حماية بعض الكنائس من االعتداء عليها، وبخاصة في 

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة السورية.
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الثوار حلماية األماكن  2011، وكانت هنالك جلان شعبية من  يناير   25 ثورة  بداية 

املقدسة ودور العبادة. فاملجتمع نفسه شعر أنه يقع على كاهله حماية ممتلكاته العامة 

واخلاصة. 

هناك مشكلة تتمثل في أن القوانني والتشريعات ال تطبَّق، في الدولة السورية   

وفي غيرها من الدول العربية، حتى في الفترة السابقة للثورات العربية. واملشكالت 

على وشك  أنها  نعترف  وال  بها،  نعترف  ال  ونحن  يوم،  بعد  يومًا  تتفاقم  االجتماعية 

االنفجار. 

املثقفون واملفكرون في املجتمع األوروبي يتحركون ويقفون وقفات حاسمة   

ويكون لهم رأي في أحداث مفصلية في مجتمعهم. وفي املنطقة العربية، على الدولة 

أن تعاقب من يحاول بث الطائفية، وعلى الشعب نفسه أن يعاقب هؤالء، وعلى املثقفني 

أاّل يتخلّوا عن دورهم في ذلك. وال بد من وجود نظرة واعية إلى بعض املشكالت التي 

ميكن أن تتفاقم مستقباًل، حتى يتطور املجتمع وينضج ويتجنب العنف والتطرف.

الدكتور يحيى الكبيسي:
استعراضها  مت  التي  البحوث  معظم  منهجية؛  مالحظة  ثمة   

وتقدميها في هذه الورشة، عبارة عن سرد تاريخي خارج أّي سياقات سياسية أو 

اجتماعية أو اقتصادية أو أي تطورات مجتمعية. هذه املقاربات التاريخية غير منتجة، 

فال ميكن احلديث عن دستور العام 1925 الذي صيَغ في ظل االستعمار واالحتالل 

البريطاني وفي ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مغايرة ملا نعيشه اآلن، أو أن 

يتم مقارنة مواد هذا الدستور، مبواد أخرى في دساتير 2003 أو 2005 أو 2012، 

أو 2013. ففي هذا إلغاٌء للسياقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية املنتجة لهذه 

الدساتير والتشريعات.

والتشريعات  الدساتير  لهذه  أنفسهم  املسيحيني  رؤية  مناقشة  من  بد  وال   

باحث ومستشار في املركز العراقي للدراسات االستراتيجية، العراق.
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والقوانني النافذة، ومعرفة ماذا يريدون منها؟ 

ل  النائب خالص إيشوع، بدا في ورقته مع دولة مدنية دميقراطية، ثم حتوَّ  

ليطالب بإعطاء األقلية املسيحية وضعًا محددًا. وهو ميتدح فكرة املجلس املسيحي 

 ،1925 العام  في  ُوضع  والذي  العراقية،  للدولة  األساسي  القانون  في  ورد  الذي 

الشخصية  األحوال  قضايا  بتوحيد  يتعلق  مدنيًا  قانونًا  نفسها،  اللحظة  في  وينتقد، 

لكل املواطنني العراقيني. نعم، القانون األخير فيه الكثير من املشكالت، ولكن علينا 

أن نحاول تصحيحه وإدخال التعديالت الالزمة عليه ليتناسب مع القوانني العصرية 

بحيث ينصف الطوائف والفئات والشرائح املجتمعية كافة. لكن من التناقض الدعوة 

للعودة إلى شيء قريب من املجالس »امِللَلية«، واحلديث في الوقت نفسه عن دولة مدنية 

دميقراطية.

حتدث إيشوع عن حقوق لآلثوريني أو اآلشوريني في العراق، وحتدث عن   

سهل نينوى. وبعيدًا عن اخلوض في اخلالف التاريخي حول ذلك، فإن املطالبة بدولة 

مدنية، وفي اللحظة نفسها بإقامة »كانتون مسيحي«، تعّبر عن مشكلة حقيقية في رؤية 

املسيحيني ملا يريدون، وفي فهم أوضاعهم بشكل علمي وصحيح. 

الدساتير  ينتقد  أو  دائمًا،  العراقي  املجتمع  في  األغلبية  ينتقد  من  هناك   

والتشريعات والقوانني ألن الذي وضعها هم املسلمون، »املهيمنون، املسيطرون على 

كل شيء، القوميون، املتعصبون« على حد تعبير املنتقدين. والسؤال هنا: ماذا يريد 

املسيحيون فعاًل؟!

إذا مت تطبيق الدولة املدنية، سيتم إقصاء املسيحيني بشكل أو بآخر، نظرًا   

لعددهم الضئيل نسبيًا، ولهذا يبدأ احلديث عن وضع »كوتات« لضمان التمثيل املسيحي 

في املؤسسات التمثيلية، فإذا ُوضعت هذه »الكوتات«، وُأقّرت إجراءات متييزية لضمان 

التمثيل لألقليات، فإن هذا يناقض فكرة الدولة املدنية أو الدميقراطية.

ال أحد يتحدث عن تناقضات املسيحيني في ما بينهم. دائمًا يتم احلديث عن   
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التناقضات بني املسيحيني واملسلمني، وكل احلديث الذي جرى تعاَمَل مع املسيحيني 

على أنهم كتلة سياسية ومذهبية واحدة، وهذا غير صحيح. فعندما يطالب بعضهم 

بسهل نينوى، بوصفه أمالكًا تاريخية لآلشوريني، إقليمًا أو محافظًة أو حكمًا ذاتيًا، 

هناك من بني املسيحيني أنفسهم من له رأي آخر في هذا املوضوع. هنالك تناقضات 

التناقضات  من  أثرًا  وأعمق  وقعًا  أشد  وهي  وفعلية،  حقيقية  مسيحية   - مسيحية 

املسيحية - اإلسالمية في بعض األحيان. 

ما الذي يريده املسيحيون في املشرق؟ وما طبيعة النظام السياسي الذين يعتقدون 

أنه األمثل إلدارة الدول التي ينتمون إليها؟ ال بد أن يتجاوز احلديُث قضيَة املصالح.

األستاذة نيفني ملك: 
الهوية،  على  الصراع  الصراع؛  ماهية  حول  احلديث  يدور   

الصراع األيديولوجي، صراع املاضي واحلاضر، من دون التوصل إلى نتائج تضع 

والدوائر  احللقات  هذه  من  اخلروج  علينا  أن  فمتى سندرك  الصراعات،  لهذه  حلواًل 

املغلقة؟ صراع الهوية وصراع األيديولوجيا لن يأتي بأي ثمار لنا جميعًا، علينا أن 

والتعايش احلضاري  التقارب  لتحقيق  أرضية مشتركة  أن جند  علينا  التفكير،  نعيد 

والثقافي والفكري واملجتمعي احلقيقي. علينا أن نؤمن حقًا بالتغيير، علينا أن نتقارب 

ونتحاور ونتصالح مع أنفسنا. 

من  موجات  العربي  عاملنا  يشهد  بعد!  »االتزان«  نقطة  إلى  نصل  لم  نحن   

معًا،  نتواصل  ولم  حقيقي شامل،  مجتمعي  حوار  إلى  بعد  نصل  لم  لكننا  الثورات، 

ولم نؤمن بالتغيير، بل نتجه للتعامل مع األنظمة الشمولية، ونستظل باألنظمة القمعية 

واألنظمة األمنية املرفوضة من غالبية املجتمعات العربية، ومن يعتقد أن هذه ستضمن 

األمن لنا فهو واهم، وقد عشنا الوهم في مصر طوال أكثر من ستني سنة، وعانينا 

من اضطهاد وقمع واستبداد، وعانينا من املشكالت - املسيحيني واملسلمني على حد 

عضوة املكتب التنفيذي لإلعالم في حزب الوسط اجلديد، مصر.
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سواء. فالكل أقلية في مواجهة النظام الذي يحكم، والكل ميكن أن ُيقصى أو ُيطاح 

به أو ُيعزل في مواجهة من ميلك زمام األمر، ولكن في نهاية األمر، علينا إعادة ترتيب 

أوراقنا وأولوياتنا، علينا إعادة ترتيب ماهية اإلشكالية التي نعاني منها.

هل نحن بالفعل أمام صراع هوية، أم صراع أيديولوجيا؟ علينا أن نترك   

املنطقة الرمادية اجلدلية التي عانينا منها كثيرًا على مر عقود، فقد آن األوان أن نخرج 

ملجتمعاتنا وأن نلتصق بها ونشعر باملشكالت التي تعاني منها، وهي في املقام األول 

مشكالت اقتصادية، يعاني منها املواطن العربي املسيحي واملسلم على حد سواء. 

الغذائية  تلبي طموحات شعوبنا، وحتل مشكالتها  اقتصادية  برامج  نضع  أن  علينا 

مشرق  ومستقبل  لهم،  أفضل  حياة  توفير  في  وتسهم  اليومية،  واحلياتية  واملعيشية 

الهوية،  على  صراعات  في  أدخلتنا  التي  الدوامة  عن  بعيدًا  وذلك  القادمة،  لألجيال 

وعلى األيديولوجيا التي ليس منها طائل، والتي لن تقود إال إلى مزيد من الصراعات 

واخلالفات التي ليس لها حلول، والتي أخذت من وقتنا الكثير، ولن تؤدي في املستقبل 

إلى شيء. 

توضع الدساتير بهدف إقرار التوازن والتفاعل ما بني سلطات الدولة الثالث:   

التنفيذية والتشريعية والقضائية. املشكلة في املنطقة العربية، أننا –كشعوب- ال نضع 

دساتيرنا، بل تضعها جلان ليست منتَخبة بحرية تامة، وال متثل الشعوب، أو طموحاتها 

أو تطلعاتها، وال تعبر عن إرادتها في دستور حقيقي يحل لها مشكالتها كافة ويكون 

منصفًا جلميع املكونات املجتمعية فيها. ما زالت اإلمبريالية تتحكم فينا وفي دساتيرنا، 

وفي إرادتنا.

عمليات التهجير وحرق الكنائس واالعتداء على رجال الدين وعمليات االنتقام   

وبلداتهم،  قراهم  ومن  أحيائهم  من  مصريني  ملواطنني  القسري  والتهجير  اجلماعية، 

هذه كل  ومتاجرهم..  ومحاصيلهم  وأراضيهم  ومنازلهم  ممتلكاتهم  حُترق  أن  بعد 

املمارسات عانينا منها طوال فترة احلكم السابق، ومر علينا نحو ستني عامًا ونحن 
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نعاني منها، وكانت االعتداءات تتم حتت سمع وبصر وحماية الدولة واألنظمة السابقة، 

والدولة ال تتحرك، بل كانت تتقاعس وتتلكأ عن حماية مواطنيها، وهذا ال ميكن أن 

الطائفية في  بالورقة  اللعب  د من األجهزة األمنية، وعبر  يحصل إال في سياق متعمَّ

الصراع السياسي، وإسباغ اللعبة السياسية بالصبغة الطائفية، ولكن علينا أن ندرك 

حقيقي  تغيير  إلحداث  جذرية  حلول  بوضع  إال  مشكالتنا  ّل  حُتَ لن  كمسيحيني،  أننا 

في مجتمعاتنا يتساوى فيها كل املواطنني على أساس من »املواطنة احلقيقية« وعلى 

أرضية واحدة ال تفريق أو متييز فيها، وبإعمال دولة القانون، ودولة »املواطنة احلقيقية« 

من دون متييز مبني على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو طائفي. 

الدكتور سمير العيطة:
مسلمًا،  أو  نصيريًا،  أكان  سواًء  السورية  اجلمهورية  رئيس   

أو مسيحيًا، هو مواطن أواًل وأخيرًا، وال ُيحاَسب على دينه بقدر ما ُيحاَسب على مقدار 

تطبيقه للعدالة االجتماعية، واحلرية واملساوة بني املواطنني.

وبشأن املجزرة التي حدثت في مدينة معلوال التاريخية، فهي ال تقل شأنًا   

عن جميع املجازر التي متت في سوريا، فجميع الضحايا مواطنون سوريون، وجميع 

البلدات سورية، وجميع ما ارُتكب يجب أن يصنَّف حتت بند »جرائم حرب« معلوال 

مت استغاللها من كال الطرفني؛ من ِقَبل النظام ومن ِقَبل احلركات اجلهادية، لتحقيق 

أهداف سياسية. 

جرى  عربيًا  بلدًا  أن  لنفترض  ولكن  واألقلية«،  »األكثرية  تقسيم  مع  لست   

تقسيمه، كما جرى على سبيل املثال في السودان عندما »سلخوا« دولة اجلنوب عنه، 

فستتحول األقلية إلى أكثرية بالضرورة. وإذا مت تقسيم أي دولة عربية وفق الطوائف 

واملذاهب، فكل طائفة لرمبا تتحول إلى أكثرية. 

ما يهم هو تطبيق العدالة االجتماعية واحلريات العامة واملساواة بني جميع   

املنبر الدميقراطي السوري.
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املواطنني، وتكافؤ الفرص على أساس الكفاءة. ما نحتاج إليه كمواطنني عرب هو إقامة 

دولة مدنية، دولة القانون، دولة العدالة واملساواة واحلريات والكرامة. 

نتحدث دائمًا عن »املؤامرة«، مؤامرة الغرب على أرض اإلسالم، أو مؤامرة   

الغرب على الدول العربية، أو أن هناك مؤامرة على وجودنا القومي.. إلخ. لكن الغرب 

ال يستطيع حتقيق أغراضه إن كان اجلسم سليمًا. العرب يعانون من مشكالت جذرية، 

على  تخلّفهم  بتعليق  ويكتفون  يخلقونها،  من  هم  لها،  حلول  إيجاد  يريدون  ال  لكنهم 

مشجب املؤامرة.

وال  الواحد،  الوطن  سقف  حتت  لنعيش  مشتركة  قواسم  جند  أن  نريد   

حقيقة  في  الدولة  السياسية.  صراعاتنا  ضمن  العقائد  أو  الشرائع  نزج  أن  يجوز 

كانت  مهما  ملواطنيها  واالقتصادية  السياسية  املصالح  لرعاية  سكاني  ع  جتمُّ األمر 

معتقداتهم. ليس الغرب الذي يريد تدميرنا، بل نحن من يريد تدمير أنفسنا بأنفسنا، 

لم  املريضة، احملطمة، ألننا  املخلخلة،  الضعيفة،  ببنيتنا  أو  بعيوبنا  اإلقرار  نريد  وال 

ومواطن  عربي  مواطن  بني  الوطن  املشترك حتت سقف  للعيش  توافقية  جند صيغة 

آخر عربي أو غير عربي. 

مشارك: 
ورأُي  اخلطأ،  يحتمل  لكنه  »رأيي صواب،  األشعري:  قال  عدة،  قرون  قبل   

في  والعشرين،  احلادي  القرن  في  نعيش  نحن  الصواب«.  يحتمل  لكنه  غيري خطأ، 

عصر شرعة حقوق اإلنسان، والدميقراطية، والرأي والرأي اآلخر، ونحتاج في الوقت 

نفسه للعودة ثمانية قرون إلى الوراء لالستشهاد بقول األشعري! 

ما نزال نعاني من مرض األنانية، واالستبداد الفكري واأليديولوجي، وعدم   

قبول اآلخر، والقفز في الهواء بعيدًا عن إيجاد حلول للمشكالت في مجتمعاتنا، وغض 

البصر عن األمراض التي نعاني منها. وإذا ما بقينا نتمسك بهذا التفكير املتخلف، 

تقدمنا وتخلصنا من  ُيذكر على طريق  ننجز شيئًا  لن  فإننا  الطريقة األنانية،  وبهذه 
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املشكالت املقيتة التي تفّتت مجتمعاتنا وحتولها إلى كيانات متنازعة متناحرة. 

املسيحيون في العراق وجميع األقليات والطوائف الضعيفة في مجتمعاتنا   

العربية )األقليات القومية الدينية(، ال تسعى إلى السيطرة على اآلخر، وجّل ما تفكر 

فيه وحتُلم به هو املساواة مع اآلخر الذي تعيش معه حتت سقف الوطن، فلو توفرت 

املساواة مع اآلخر، لتحقق احلُلم وحتققت األهداف التي يحلم بها كل مسيحي يعيش 

في هذه املنطقة، أرض املسيحية وأرض اإلسالم وأرض الديانات السماوية قاطبة.. 

احلضارات  وأرض  األبجدية،  الكتابات  أولى  وأرض  اإلبراهيمية،  الكتب  أرض 

وأعرقها. 

بشأن املسيحيني والدستور العراقي، لو أن الدستور العراقي كان دستورًا   

علمانيًا، وأقّر بحق كل مواطن عراقي في الوصول إلى أعلى مناصب الدولة، سواء 

كان رجاًل أو امرأة، ولو حقق العدل واملساواة في نصوصه وفي املمارسة على أرض 

الواقع، ملا كانت هنالك أي مشكالت، وملا كانت هنالك أي مطالب من أي طائفة مهما 

ُتفرز  التي  واالضطهاد هي  واملظالم  فاملعاناة  مذهبها.  أو  قوميتها  أو  ديانتها  كانت 

املطالبة بإيجاد احللول. 

اآلشوريون والكلدان والسريان في العراق، طالبوا بحكم ذاتي في مناطقهم   

التاريخية، وليس خارجها.. في أرض احلضارات، بالد ما بني النهرين، في نينوى، 

التي يشكلون فيها أكثرية عددية، وهذا حقهم. وهناك مواد في الدستور العراقي للعام 

2005، حول احلقوق اإلدارية لألقليات القومية. فال يعاب على العراقيني إذا كانوا من 

قوميات أخرى، أن يحصل املسيحيون من أبناء العراق على حقوقهم، ضمن إقليم كامل 

لهم ميثل أرضهم التاريخية في الوطن العراقي الكبير. لقد اعترف الدستور العراقي 

لهم باحلكم الذاتي في هذا اإلقليم الذي يكاد أن يصل إلى مرحلة الدولة، فلماذا يعاب 

على أبناء العراق األصليني الذين اخترعوا الكتابة والعَجلة ووضعوا الشرائع.. أبناء 

اآلشورية،  السومرية،  )البابلية،  التاريخية  مراحلها  في  واحلضارة  األساطير  أرض 
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اآلكادية، اآلرامية التي سميت في ما بعد »السريانية«(.. ملاذا يعاب عليهم أن يحلموا 

مبا أعطاهم إياه الدستور نفسه. 

ما  ذلك  ومن  العراق.  في  املسيحيني  مطالب  على  جَتنٍّ  وهناك  غنٌب،  هناك   

د  تكشفه ديباجة الدستور العراقي التي يجب أن تعّبر عن جوهره، فهناك جتاهل متعمَّ

قدمه  ملا  وتغييب  القدمية،  التاريخية واحلضارية  القدمي في مراحله  العراقي  للتاريخ 

الشعب السرياني األصيل، في مرحلة بناء الدولتني اإلسالميتني األموية والعباسية، 

وفي نقل العلوم من السريانية واليونانية وترجمتها إلى العربية، خاصة أيام خلفاء بني 

العباس )وحتديدًا هارون الرشيد وابنه املأمون(. 

بناء  في  ساهموا  وقد  البالد،  لهذه  األصيل  الشعب  هم  كانوا  املسيحيون   

بناء  الوهن في  َكلّوا وال أصابهم  يومنا هذا، ما  السابقة والالحقة حتى  حضاراتها 

أوطانهم التي يعيشون فيها مع أبناء العروبة واإلسالم. وهذه التضحيات واملساهمات 

من الشعب العراقي األصيل كان من الضروري أن تتضمنها املناهج التربوية والتعليمية 

حتى يتعرف عليها أطياف الشعب العراقي، وبالتالي ال بد من االعتراف للمسيحيني 

بإقامة حكم ذاتي داخل محافظتهم ذات األكثرية العددية املسيحية.

إلى  مدنهم  ابواب  فتح  في  أساسيًا  عاماًل  العراقيون  املسيحيون  كان  لقد   

الله عليه  ُوّقعت بني الرسول محمد صلى  العرب املسلمني، وهناك معاهدة  الفاحتني 

وسلم، والبطريرك السرياني النسطوري، الذي كان يسمى »بطريرك النساطرة« قبل 

م فيها العالقات ما بني الرسول الكرمي والشعوب السريانية  الفتوحات اإلسالمية، تنظَّ

أن  وتتضمن  اآلخر،  للطرف  كل طرف  يقدمها  أن  يجب  التي  االشتراطات  وحتتوي 

يساند السرياُن في العراق الفاحتني العرب في أثناء حربهم مع الفرس.

وهذا ما جرى أيضًا في سوريا، ومع بطريرك القدس »صفرونيوس«، الذي   

سلّم مفاتيح مدينة القدس إلى اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي الله عنه. وُكتبت حينئذ 

»العهدة العمرية«.
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احلل الوحيد ملشكالتنا وملشكالت األكثرية ومشكالت األقليات األخرى االثنية   

والطائفية والقومية، هو في بناء دولة مدنية دميقراطية علمانية، تتحثث فيها »املواطنة 

املتساوية«، ويتم فيها تطبيق الشرائع السماوية في مجال حقوق اإلنسان، واالعتراف 

باملكونات القومية والدينية واملذهبية والعرقية كافة، وبتساويها دستوريًا ضمن الهوية 

الوطنية. 

»أوباما« زجني مسيحي، والده مسلم، وال ينتمي ألي أسرة غنية أو عريقة   

أو ذات نفوذ، وبسبب سجله استطاع أن يصبح رئيسًا للواليات املتحدة األميركية، 

ورقة  تقدمي  من  ُيحَرم  أن  العراقي  املسيحي  على  فلماذا  األرض.  على  قوة  أعظم 

ترشيح لرئاسة اجلمهورية على سبيل املثال؟ هذه األرض مسيحية قبل أن تكون أرضًا 

لإلسالم. وهي أرض جلميع مكونات الشعب العراقي، فلماذا التمييز؟ إذا لم تتحقق 

املساواة، املبنية على مواطنة حقيقية، فلن تقوم قائمة لهذه البالد.

النائب خالص إيشوع: 
لهم  يتيح  الذي  العددي  باحلجم  ليسوا  العراق  في  املسيحيون   

العربي واملكون  املكونات؛ كاملكون  بقية  تفعل  املجتمع، مثلما  أمورًا في  أن يفرضوا 

الكردي. لهذا فإنهم يحاولون أن يجدوا لهم مكانًا في الواقع الذي يعيشون فيه، وحتت 

شمس الوطن العراقي. 

لقد جرت مصادرة أراض للمسيحيني في العراق قبل العام 2003 )أي قبل   

االحتالل األميركي للعراق(. وبشأن احلكم الذاتي، تنص املادة )125( من الدستور 

العراقي على: »يضمن هذا الدستور احلقوق اإلدارية والسياسية والثقافية والتعليمية 

للقوميات املختلفة، كالتركمان، والكلدان، والسريان واآلشوريني، وسائر مكوناتهم«. 

لهذا علينا أن نبحث عن آلية لتطبيق هذا احلق.

العراق؟  من  املسيحيني  هجرة  نوقف  أن  نستطيع  كيف  هنا:  والسؤال   

رئيس كتلة املجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري في البرملان العراقي.



» »املسيحيون في الدساتير والتشريعات العربية... احلقوق املدنية والسياسية الفصل الثاني : 

168

املسيحيون في العراق تعرضوا إلى أقسى املمارسات، مثل التهميش والقتل واخلطف، 

وحرق الكنائس وتفجيرها، وخطف رجال الدين وقتلهم.. فجاءت الهجرة كمحصلة أو 

نتيجة لكل تلك األعمال الوحشية واإلجرامية. 

على سبيل املثال، بعد تفجير كنيسة »سيدة النجاة« ببغداد، غادرت 1860   

عائلة مسيحية إلى سهل نينوى وإقليم كردستان خالل أسبوع واحد، هذا عدا الذين 

هاجروا إلى خارج العراق. 

بلغ تعداد املسيحيني في العراق مليونًا و400 ألف في العام 2003، قبل   

الغزو األميركي، أما اليوم فإن املسيحيني الذين يعيشون في العراق أقل من نصف 

واإلجحاف  الظلم  خانة  في  يندرج  املسيحيني،  للعراقيني  حدث  ما  مواطن!  مليون 

والتهميش. لقد أصابت أعمال القتل واخلطف واحلرق والتنكيل جميع العراقيني، لكن 

املسيحيني هم األكثر تضررًا، فأكثر من 65 % من املسيحيني أصبحوا خارج العراق، 

باإلضافة إلى ألف شهيد، وقائمة من املخطوفني، ونهب املمتلكات، وتدمير الكنائس، 

وخطف رجال الدين.. إلخ. 

على  واخلارجية  )الداخلية  الهجرة  هذه  إيقاف  بكيفية  التفكير  من  بد  ال   

السبب  أولها  أسباب،  لثالثة  املسيحيني  هجرة  وتعود  املتاحة،  السبل  بكل  السواء( 

األمني، وهو ما حدث في املدن الكبيرة، إذ ال يتوفر األمن ال للمسيحي وال لغيره، فالكل 

القتل في أي حلظة  والتفجيرات وعمليات  للهجمات اإلرهابية  التعرض  سواسية في 

وفي أي مكان، في املنزل أو في الكنيسة أو في املسجد أو في الشارع، أو في مراكز 

العمل واملؤسسات احلكومية، فالدولة عاجزة عن حتقيق األمن للمواطنني كافة. وهذا 

أمر ال ُيستثنى فيه أحد في جميع املدن العراقية، سواء في بغداد، أو في املوصل، أو 

في البصرة، أو في أربيل، وفي احملافظات العراقية كافة؛ العربية والكردية وسواها.

أما السبب الثاني، فهو اقتصادي، فاملسيحيون ُحرموا من أعمالهم، وُنهبت   

متاجرهم، وُدمرت ممتلكاتهم، وُأحرقت مزارعهم، فال يوجد فرص عمل لهم، وتفشت 
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الكبيرة  الهجرة  ظل  في  بخاصة  والعوز،  الفقر  بينهم  وساد  صفوفهم،  في  البطالة 

من ِقَبل مئات العائالت املسيحية إلى »سهل نينوى«، فهذا السهل عبارة عن منطقة 

محدودة، فرص العمل فيه محدودة، والدولة العراقية مقّصرة في توفير فرص عمل 

لهم، وتوفير  لها بضرورة تقدمي املساعدات  لهؤالء املهجرين، رغم املطالب املستمرة 

فرص عمل للمسيحيني وإقامة منشآت استثمارية في مناطقهم التاريخية كي يحتموا 

أعداد  كون  قاصرة  املساعدة  هذه  ستظل  املساعدة  لهم  قدمت  الدولة  أن  ولو  بها، 

املهجرين كبيرة جدًا. 

والسبب الثالث، وهو األهم، عدم ثقة املسيحيني بإمكانية العيش في العراق   

يعود  كي  الثقة  إلعادة  وظروف  أجواء  إليجاد  جدية  محاوالت  ُتبَذل  ولهذا  مستقباًل، 

املسيحيون املتواجدون في خارج العراق، وهو ما يتطلب تطوير املنطقة وحتديث البنية 

التحتية، وإقامة مشاريع توفر فرص العمل لهم وتضمن لهم حياة كرمية في وطنهم، 

فالعراق أحوج إليهم وإلى خبراتهم وعلومهم من الدول األجنبية أو بلدان االغتراب. 

ولهذا فقد طلب نواب ميثلون املسيحيني في البرملان العراقي من احلكومة   

على  ال  وإداري  جغرافي  أساس  على  نينوى  في سهل  محافظة  استحداث  املركزية 

للطوائف  واقتصادية  أمنية  محمية  تشكل  بحيث  قومي،  أو  عرقي  أو  ديني  أساس 

أن  شأنه  من  األمر  وهذا  العراقي.  املجتمع  مكونات  من  ولسواها  كافة،  املسيحية 

يعيد الثقة بني الدولة واملسيحيني، ألنه يتيح للمسيحيني ممارسة حقوقهم واحتفاالتهم 

وشعائرهم الدينية في مناطقهم التاريخية، من دون منغصات أو مضايقات من أطراف 

أخرى، وبالتالي تتحقق مواطنتهم في عراق واحد موحد. 

أما حول األراضي التي صودرت، فهي ْملك لهذا املكون األصيل من مكونات   

الشعب العراقي منذ آالف السنني، لكنها ُأخذت منهم وُأعطيت للغرباء. وقد كان هذا 

يحصل قبل العام 2003.
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الدكتور حنا عيسى*:
هنالك تنوع في النظم السياسية بالوطن العربي، وبالتالي ال ميكن إلغاء أيٍّ   

من هذه النظم، أو تفضيل أو فرض أحدها على اآلخر، فلكل دولة خصوصيتها. 

وهنالك غياب للثقافة الدميقراطية في الوطن العربي. وعلى األحزاب واحلركات   

واجلماعات والقوى التي تّدعي أنها دميقراطية، أن تفتش عن برامج سياسية أخرى، 

ألن اجلماهير »قرفتها«، وظهرت تيارات ال تعجبها هذه القوى، وبالتالي أصبح التناحر 

في مجتمعاتنا أمرًا مفروغًا منه.

املسيحيون العرب يجب أن يكونوا جزءًا ال يتجزأ من شعوبهم، وأن ينسجموا   

مع بعضهم بعضًا، قبل أن يتحدثوا عن االنسجام مع اآلخرين. »بن غوريون«، أول 

رئيس وزراء إلسرائيل، قال في العام 1950: »إسرائيل ستنتصر عندما تهزم ثالثة 

جيوش عربية: اجليش العراقي، واجليش السوري، واجليش املصري«، وها نحن نرى 

ماذا يحدث في هذه الدول الثالث. علينا أن نفكر أكثر.. »اجلاهل يؤكد، والعالم يشكك، 

والعاقل يتروى«. علينا أن نتروى في ما بيننا، للوصول إلى مفاهيم أكثر دميقراطية 

بوصف  املنطقة،  هذه  في  ووجودنا  تنوعنا  على  للحفاظ  كعرب،  وطموحاتنا  تنسجم 

املسيحيني هم جسر الثقافة بني الشرق والغرب. 

األستاذ هاني دانيال**:
نحن بحاجة إلى إعادة روح مفهوم »دولة املواطنة والقانون«. وال ميكن القول   

»البلطجية« وحدهم هم من يقف وراء االعتداءات على بعض األماكن، يجب أن  إن 

نبحث عن املعتدين الذين يقومون بهذه اجلرائم النكراء قبل أن نعمم، ألن في التعميم 

ضياعًا للحقيقة. يجب أن نضع اإلصبع على اجلرح متامًا، حتى نتمكن من املعاجلة. 

في  مسيحية  وأديره  كنائس  على  اعتداء   150 هنالك  سنة،  أربعني  خالل   

مصر. ثم في أقل من ثالثني يومًا مت االعتداء على 67 كنيسة. ثمة خلل هنا، وعلينا أن 

* أمني عام الهيئة االسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات، أستاذ في القانون الدولي، فلسطني.
** مسؤول وحدة األقليات الدينية في املركز العربي للبحوث، مصر.
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نبحث عن اجلهة التي ارتكبت هذه االعتداءات، ونعرف ملاذا حدث ذلك؟ وهذا ال يتحقق 

إال في ظل دولة القانون، دولة املواطنة احلقيقية، الدولة العلمانية املدنية. 

وتكشف الوقائع أن ثمانية عشرة يومًا، هي الفترة الزمنية لثورة 25 يناير   

حتى إسقاط نظام حسني مبارك، التحم املصريون مع بعضهم بعضًا، وقاموا بصياغة 

مواطنة حقيقية في ما بينهم، واستطاعوا أن ُيسقطوا استبداد الدولة واللعب بالورقة 

االستقطاب  عاد   ،2013 يونيو   30 وحتى   ،2011 مارس  شهر  من  لكن  الطائفية، 

الديني مرة أخرى إلى املجتمع املصري. وهذا ما يستدعي العمل على استعادة دولة 

القانون ضد االستبداد.





الفصل الثالث

املسيحيون في خطاب احلركات اإلسالمية
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املسيحيون في خطاب احلركات اإلسالمية

األستاذ عريب الرنتاوي 

أكثر من اجتاه:  للمستقبل، وأن نضع توصيات في  نتقدم برؤى  يجب أن   

توصيات موجهة لألنظمة واحلكومات العربية، التي ما زالت وستبقى العبًا رئيسًا رغم 

ظهور الكثير من الالعبني، وتوصيات ترتبط بالتشريعات والدساتير واحلاجة لتنقيتها 

من مظاهر التمييز، إلرساء قاعدة »املواطنة املتساوية« بني جميع املواطنني؛ وتوصيات 

تتصل بالوسائل واإلجراءات، فال يكفي أن يكون لدينا نصوص من دون تطبيق.

بأشكاله  السياسي  اإلسالم  صعود  مع  العربية،  احلكومات  من  الكثير   

ومدارسه ومفاهيمه واجتاهاته املختلفة، دخلت في منافسة مع هذا التيار الكتساب 

»شرعية دينية«، وبدأ ذلك ينعكس على التشريعات والدساتير والسياسات واإلجراءات 

واملمارسات. 

احلكومات العربية خسرت في هذا املجال، بدليل ما حصل في »الربيع العربي«. 

نريد جملة من التوصيات املوجهة إلى احلركات اإلسالمية، ليس من موقع   

استهدافها، بل من موقع أنها حاسمة وقوية والعب رئيس. 

»الدولة املدنية الدميقراطية«، مفهوم يحتاج إلى مزيد من النقاش، ألنه يبدو   

أو  الشريعة  تطبيق  مع  املفهوم  هذا  يستقيم  فهل  لاللتباس.  مثيرًا  ضبابيًا  شعارًا 

هذا  من  اإلسالمية  احلركات  موقف  وما  مثاًل؟  ودولة«  »دين  اإلسالم  أن  فكرة  مع 

اإلسالمي  اخلطاب  وظيفة  تظل  أن  نريد  ال  »املدنية«؟  بـ  املقصود  وما  املوضوع؟! 

»تفنيد« خطاب اآلخر والبرهنة على »عدم صوابيته«.. أين تكمن املشكلة في ما يتعلق 

باملسيحيني العرب؟ هل هي لدى احلكومات؟ وهل ميكن تشخيصها؟ وإذا كانت لدى 

التيار اإلسالمي هل ميكن أن نشخصها، أم نتقبل فكرة أن املسيحيني العرب يقومون 

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.
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بحرق كنائسهم بأنفسهم، وأن اجليش يقوم بقتل أفراده، وأن هناك جهات غامضة 

وغريبة وغيبية هي التي تقوم بكل الكوارث التي حلّت بنا!

وهل ميكن التعامل مع التيار اإلسالمي ككتلة واحدة، أم إن هناك »سلفيني«   

و»إخوان مسلمني«، وهناك بون شاسع بني الطرفني؟ وأين سنتجه بتوصياتنا بشكل 

خاص، أو ملن نتوجه؟ هل من مصلحة »اإلخوان« أن يتحملوا عبء ما متارسه احلركات 

السلفية في دولنا ومجتمعاتنا؟ على سبيل املثال، هل يستطيع اإلخوان املسلمون في 

مصر أن يدفعوا فاتورة حتالفهم مع بعض احلركات السلفية، فـ »اإلخوان« براٌء من 

تقع على شركائهم وحلفائهم من  واملسؤولية احلقيقية  الكثير مما يجري في مصر، 

التيارات السلفية األكثر تشددًا. أين هو »صوت« اإلخوان املسلمني لتمييز موقفهم عن 

مواقف التيارات املتشددة؟ 

القوى  بني  مستقبلية  حتالفات  خريطة  لرسم  جدًا،  مهم  املوضوع  هذا   

وطنية واخلالص من  توافقات  بناء  به هو  نقوم  الهدف مما  املختلفة، ألن  السياسية 

بخطاب  إال  يتم  أن  ال ميكن  وهذا  ومجتمعاتنا،  لدولنا  واملدمرة  الثنائية  االختالفات 

واضح وجلي من األطراف كافة، وليس بخطاب ضبابي ملتبس، أو خطاب ال يغادر 

املنطقة الرمادية. 

مفهوم »املواطنة املتساوية«، هل له ترجمات محددة وواضحة في القوانني والتشريعات؟ 

هل هناك ترجمات ملفهوم »األخّوة اإلسالمية املسيحية«؟ وكذلك احلال بالنسبة للمرأة 

ودورها وموقعها وحقوقها.. إلخ. 

نصل  أن  ميكن  مدى  أي  إلى  أو  حد  أي  إلى  والرأي«؛  االعتقاد  »حرية   

فيها مبوجب هذا اخلطاب؟ هل ما زال هنالك مجال لصياغة وتطوير خطاب مدني 

دميقراطي مبرجعية إسالمية؟ هل يكفي أن نشيد بالتجربة التركية في هذا املجال؟ 

وماذا عن جتلياتها العربية؟

حزمة أخرى من التوصيات التي نتوقع أن تنتهي إليها هذه الورشة، موجهة للمسيحيني 
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أنفسهم، ردًا على سؤال: »ماذا يريد املسيحيون العرب؟«. هل ميكن أن نتوقع جوابًا 

واحدًا من مجتمع مسيحي متعدد املذاهب واملشارب الدينية واالجتاهات السياسية، 

املسيحيني؟  أوساط  في  وغلّو  تطرف  مظاهر  هنالك  وهل  بحقهم.  إجحاف  هذا  ففي 

نعم،  يقول:  بعضهم  برأسها؟  تطل  العربي  العالم  في  مسيحية  أصولية  هنالك  هل 

هنالك مظاهر غلّو وانعزال وتطرف في بعض املجتمعات املسيحية، يجب احلديث عنها 

والتطرق لها، والتفكير فيها، ألن هذا في نهاية األمر سيؤثر فينا جميعًا، بشكل أو 

بآخر. ثم، هل هناك »حل مسيحي« ملشكالت املسيحيني العرب، أم إن حل مشكالت 

املسيحيني، وجميع املشكالت التي نعاني منها يكون فقط بالدولة املدنية الدميقراطية؟ 

للتيارات  املوجهة  التوصيات  من  أخرى  رزمة  إلى  بحاجة  أننا  كما   

الدميقراطية والعلمانية والليبرالية واليسارية والقومية والدميقراطية. هل ثمة »علمانية 

احلديث  ميكن  هل  واإلسالمية؟  العربية  مجتمعاتنا  في  لآلخر  ونابذة  استئصالية« 

منهجيًا عن علمانية واحدة في عاملنا العربي، أم إن هنالك تعددًا في العلمانيات؟ هل 

العلمانية دميقراطية بالضرورة، أم إنها قد تكون دكتاتورية بشعة، قمعية وتدميرية؟ 

هل لنا أن نطور ألنفسنا علمانية متصاحلة مع الدين، وتتماشى مع ظروفنا وسياقنا 

الثقافي والتاريخي واالجتماعي والسياسي؟ 

نحن بحاجة إلى جملة من التوصيات في هذا السياق، ألننا نرى بروز تيار   

علماني »استئصالي«، ومن يتابع بعض القنوات اإلعالمية ُيصاب بالذعر مما يرد من 

إسفاف في خطابها. وإذا كنا قد وضعنا نصب أعيننا فكرة التوافقات ومرحلة االنتقال 

للدميقراطية، يجب أن نتقبل بعضنا بعضًا قبل ذلك، فقد عانينا قبل ستني عامًا من 

قيام القوميني بذبح الشيوعيني وقمعهم، ومن ذبح الشيوعيني لإلسالميني، ومن ذبح 

اإلسالميني للشيوعيني، ومن األنظمة الدكتاتورية التي تقوم بذبح اجلميع. هذا التذابح 

واالقتتال والتنابذ والتناحر، وهذا االستئصال لآلخر، وهذا اإلقصاء املتباَدل، أما آن 

له أن ينتهي، أم نريد أن نرجع إلى اخللف ونقوم بتكرار التجربة مجددًا؟ 
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كل من تسلّم السلطة وسيطر عليها نبَذ التيارات األخرى.. انزاح القوميون   

عن السلطة فنبذناهم، وانزاح اإلسالميون عن السلطة فنبذناهم.. هل ميكن أن نكسر 

أليس  تطورنا؟  ما من  أو في حلظٍة  املراحل،  »الشريرة« في مرحلة من  هذه احللقة 

كْسُرها هو شرط انتقالنا اآلمن للدميقراطية؟ ولكن كيف نبدأ؟ ومن أين نبدأ؟ أليس 

يتميز  بأنفسنا، بخطاب مراجعة لسياساتنا السابقة، وبخطاب  نبدأ  الواجب أن  من 

بالنقد الذاتي؟ 
 
 
 



179املسيحيون و»ربيع العرب«

املسيحيون في خطاب احلركات اإلسالمية

النائب الدكتور محمد احلاج )رئيس اجللسة(*:

نشكر الله عز وجل، أن أتاح لنا في األردن هذا اجلو التعايشي، التوافقي،   

وجميعًا  اآلخر،  والرأي  والرأي  بالتعددية  جميعًا  نؤمن  أننا  على  واالتفاق  التفاهم، 

»ولكل  وتعالى  سبحانه  قال  حيث  الوطن،  هذا  في  لنا  الشريك  اآلخر  بتقبل  نؤمن 

طرق  السياسية،  للدراسات  القدس  مركز  عودنا  لقد  ومنهاجًا«.  شرعًة  جعلنا  منكم 

املوضوعات املهمة والواقعية التي حتاكي أوضاعنا الراهنة واملصائب التي منر بها 

علمية  بطريقة  قبل،  من  نعهدها  لم  والتي  علينا  اجلديدة  العربية،  منطقتنا  في  اآلن 

وموضوعية، فاملركز يدخل إلى قضايا حساسة أحيانًا كثيرة يحجم عن التطرق إليها 

أو التعرض لها اآلخرون، وهي في احلقيقة مواضيع مهمة جدًا، واحلوار فيها أمر 

ضروري.

املسيحيون في خطاب جماعة اإلخوان املسلمني وتفريعاتها 
واجلماعات املنبثقة عنها

الدكتور يحيى الكبيسي**:
ليس سهاًل،  أمٌر  املسيحيني،  من  املسلمني  اإلخوان  مواقف جماعة  متابعة   

الرؤية،  هذه  في  حتوالت  شهدت  عقود  ثمانية  تقارب  فترة  عن  يدور  هنا  فاحلديث 

وهي لألسف حتوالت سلبية وليست إيجابية. ورمبا يجد املرء أن مواقف اجلماعة من 

املسيحيني في فترة أربعينيات القرن املاضي وخمسينياته، أفضل من مواقفها جتاههم 

في التسعينيات أو في العقدين األخيرين.

ومع أن هنالك وحدة في الرؤية جلماعة اإلخوان املسلمني ككل، إال أن هنالك   

* عضو مجلس النواب األردني، قيادي في حزب الوسط اإلسالمي.
** باحث ومستشار في املركز العراقي للدراسات االستراتيجية.
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تبعًا  بها،  اخلاص  الوضع  ميليها  وأخرى،  دولة  بني  اجلماعة  مواقف  في  اختالفات 

للسياق السياسي والتاريخي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي لكل دولة.

فعلى سبيل املثال، ليس هناك كلمة واحدة في أدبيات اإلخوان املسلمني في   

العراق في ما يخص مسيحيي العراق، وذلك بسبب انتفاء أي مشكلة لهم في ذلك البلد، 

مع اإلقرار أن هناك بعض التمييز من ِقَبل الدولة جتاه املسيحيني في بعض القضايا، 

ومن ذلك أن املسيحيني الذين عملوا في القوات املسلحة العراقية، لم يكن ُيتاُح لهم 

جتاوز رتبة معينة في اجليش، وبخاصة منذ حادثة هروب طيار مسيحي عراقي في 

ستينيات القرن املاضي بطائرة عراقية إلى »إسرائيل«، فُأخذ املسيحيون العاملون في 

اجليش بجريرة شخص خان وطنه، والسؤال هنا: إذ ما أقدم أحد الضباط املسلمني 

على مثل هذه الفعلة، هل يؤخذ البقية من أبناء دينه بجريرته؟ 

نعم، هنالك نوع من التمييز، لكن بعض االجتاهات املسيحية كانت تفسره   

األراضي  مصادرة  قضية  عن  إيشوع  خالص  النائب  لقد حتدث  سياقه.  عن  بعيدًا 

اخلاصة باملسيحيني، وبخاصة في سهل نينوى، لكنه لم يذكر أن هذه املصادرة متت 

بناء على امللحق اخلاص بقانون اإلصالح الزراعي الذي أصدرته حكومة حزب البعث 

إبان حكم صدام حسني! وهذا القانون لم يصادر أراضي املسيحيني فقط، بل متت 

زمن  في  الزراعي  اإلصالح  قانون  ُأقّر  حيث  أيضًا.  املسلمني  من  أراٍض  مصادرة 

وأعيد  البعث،  له في زمن حكومة حزب  ثم ُوضع ملحق  الكرمي قاسم،  الرئيس عبد 

حتديد مساحات األراضي املسموح باستمالكها من ِقَبل املواطنني، وتضّرر من جراء 

ذلك التركمان واألكراد واملسيحيون واملسلمون على حد سواء. لكن املرء ال بد أن يشير 

إلى »حادثة صوميل«، وهي مرتبطة بظروف تاريخية ومقدمات أدت إلى وقوعها. 

تطرق  عدم  وراء  هو  العراق  في  مسيحية  مشكلة  وجود  عدم  كان  وإذا   

»اإلخوان« العراقيني للموضوع املسيحي في أدبياتهم، فإن الوضع مختلف في سوريا 

على سبيل املثال، فبسبب التعددية االثنية وتعقيداتها واملشكالت التي تنتج عنها، ظل 
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املسلمني  اإلخوان  جماعة  أدبيات  في  حاضرة  األقليات  وقضية  املسيحي  املوضوع 

هناك.

تكمن املشكلة في مقاربة »اجلماعة« للموضوع املسيحي من زاوية عقائدية،   

فمن يعود إلى ما قاله مؤسس »اإلخوان املسلمني« اإلمام حسن البنا حول املوضوع 

املسيحي، يجد أنه يحاول إثبات أن القرآن الكرمي عامَل املسيحيني بشكل متساٍو مع 

القرآن  من  نصوصًا  متعمدًا  يغفل  بينما  إلخ،  املواطنة..  حقوق  فأعطاهم  املسلمني، 

تخالف هذه األحكام، بل تناقضها. 

كما أن مواقف اإلخوان املسلمني وممارساتهم في ثالثينيات القرن املاضي   

وأربعينياته، جتاه بعض القضايا انطوت على مواقف متييزية جتاه املسيحيني، ومن 

ذلك قضية تدريس الدين املسيحي في املدارس الرسمية ضمن املناهج املعتمدة من 

ِقَبل الدولة. فالبّنا نشر مجموعة مقاالت ضد هذا التوجه، وعّده نوعًا من احلرب على 

الدين اإلسالمي. 

إن »رسائل النور« للبّنا، هي رسائل ذات طبيعة إنشائية، وهي حتاول أن   

تصور املوقف العقائدي اإلسالمي من املسيحيني، وهو َيظهر موقفًا منصفًا فيه نوع 

من التوازن، لكن األمر مختلف متامًا عند النظر إلى ممارسات »اإلخوان املسلمني«. 

يوسف  الشيخ  حالة  هي  محددة،  إسالمية  إخوانية  حالة  دراسة  وميكن   

القرضاوي، فهو في واحد من كتبه املهمة يثبت من خالل نصوص القرآن وأحاديث 

النبي أن اإلسالم وقف موقفًا منصفًا من املسيحيني، لكنه في كتاب آخر يأتي بكالم 

مناقض متامًا ملا قاله سابقًا، بحيث أنه ُيخرج املسيحيني من »اإلميان«! 

وللتوضيح، يقول القرضاوي في أحد كتبه: »ومن التُّهم التي قد يشوش بها   

مشوشون هي أن اإلخوان املسلمني متعصبون ضد األقليات الدينية، وأنهم ال يعطونهم 

حقوقهم، وحق املواطنة كاملسلمني، مع أنهم من أهل البالد األصليني، ونقول في هذا 

املجال: إنه ال ريب أن اإلسالم قد أقر تعدد األديان، وجعل ذلك واقعًا مبشيئة الله، 
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وهو لو شاء جلمع الناس على الهدى.. إلخ، ولهذا فقد جعل اإلسالم لليهود والنصارى 

منزلة خاصة وسّماهما: أهل الكتاب، وتواتر هذا جياًل بعد جيل، وإن ُحّرفا وُبّدال، لكن 

يظل هؤالء أهل دين سماوي في األصل، وهم يؤمنون باجلملة بالله، ويؤمنون برسله، 

ويؤمنون باآلخرة، وهم يتعبدون لله ويعترفون بالقيم األخالقية«! 

ثم يقول في موضع آخر ناقضًا هذا الكالم بالكامل: »اإلسالم، هو أن تسلم   

وجهك وقلبك لله عز وجل، ومن هنا يقول الله تعالى: »إن الدين عند الله اإلسالم«، 

فاإلسالم دين األنبياء جميعًا، فكلهم دعوا إلى اإلسالم، واعترفوا باإلسالم، واإلسالم 

هو الذي بعث الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خامتة األديان، وهو جاء 

ليكملها وليتممها، وجاءت شريعة اإلسالم هي الناسخة للشرائع جميعًا، فأبقت منها ما 

يصلح، وأزالت ما ُحّرف، وأمّتت ما نقص، وأمتت الشريعة اخلالدة الصاحلة املصلحة 

لكل زمان ومكان«.

هذا يوضح أن مقاربة اإلخوان املسلمني العقائدية جتاه املوضوع املسيحي   

تنطوي على جملة من التناقضات، وحتديدًا في استخدام اآليات القرآنية واألحاديث 

النبوية، فهنالك حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في »صحيح مسلم« يستشهد 

به القرضاوي، جاء فيه: »ال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ميوت 

ولم يؤمن بالذي ُأرسلت به إال كان من أصحاب النار«.

هذا املوقف العقائدي يتبناه »اإلخوان املسلمون« في أماكن تواجدهم كافة،   

في مصر وسوريا واألردن.. إلخ، لكن ليس في أدبيات »اإلخوان« في العراق شيء من 

هذا القبيل، مع اإلشارة إلى أن »اإلخوان« لم يعملوا كثيرًا في العراق، فقد حصلوا 

منهم  ُسحب  أشهر  ستة  وبعد   ،1961 العام  في  بالعمل  والترخيص  اإلجازة  على 

الترخيص، ثم عادوا للعمل بعد العام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام حسني! 

العراق -وهذه إحدى مشكالت األحزاب  ليس هنالك فكر حزبي في  وألنه   

اإلخوان  موقف  على  انسحبت  السابقة،  العقائدية  املقاربة  فإن  عمومًا-  العراقية 
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املسلمني في العراق من املسيحيني وأدت إلى نوع من النكوص في املواقف. 

كانت   ،1952 العام  في  دستورًا  املسلمون  اإلخوان  أصدر  مصر،  في   

مواقفهم فيه متقدمة جدًا جتاه املسيحيني، وحتدث عن مبادئ اإلسالم وتعاليمه ولم 

يتطرق إلى »الشريعة« مطلقًا، وهو ما يؤشر على مرونة واسعة في هذا املجال. وفي 

فترة السبعينيات، وضع »اإلخوان« ملحقًا ملبادئهم يناقض كل ما ورد في دستورهم 

العتيد، وبدأ املرء يسمع عن مصطلحات من مثل »الشريعة اإلسالمية« والتأكيد على 

تطبيقها. 

وفي دستور العام 1952، لم يتحدث »اإلخوان« مطلقًا عن »الوالية العامة«،   

وال عن الدين عند ذكر الشروط التي يجب توافرها في رئيس اجلمهورية، ولكن في 

سبعينيات القرن املاضي وثمانينياته، بدأوا يشددون على أنه ال يتولى الوالية العامة إال 

مسلم، بوصف ذلك شرطًا أساسيًا لرئاسة اجلمهورية. وإذا ما نظر املرء إلى »الوالية 

العامة« بسعة أفق، فال بد أن يتوقف عند القضاء واملناصب العليا كافة في الدولة. 

برنامج حزب احلرية العدالة )حزب جماعة اإلخوان املسلمني( في االنتخابات   

البرملانية والرئاسية األخيرة في مصر، يكشف أن هنالك تطورًا سلبيًا مقارنة عما كان 

عليه األمر في أعوام السبعينيات أو مقارنة مع الدستور الذي طرحه »اإلخوان« في 

العام 1952. فهنالك نص صريح على تطبيق »الشريعة اإلسالمية« واتخاذها مرجعيًة 

دستورية، وهنالك نص صريح حول دين الدولة. وفي دستور العام 2012، لم يتم فقط 

حتديد أن الشريعة اإلسالمية هي املبدأ أو املرجعية األساسية للتشريع، بل مت أيضًا 

تعريف الشريعة اإلسالمية، ما أدى إلى نوع من »التقييد« وفقدان املرونة. 

العرب،  املسيحيني  من  املسلمني  اإلخوان  مواقف  في  السلبي  التطور  هذا   

التي مرت  والتاريخية  والثقافية  السياسية واالجتماعية  السياقات  ال ميكن عزله عن 

بها مصر طوال القرن العشرين وبدايات القرن احلادي والعشرين. نعم، كانت هنالك 

مشكلة »قبطية« في مصر دائمًا، على األقل مع بداية إنشاء »الدولة الوطنية«. فمع 
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سبعينيات القرن املاضي وثمانينياته، بدأ نوع من الصراع الطائفي َيظهر إلى السطح 

في مصر، لكّن »اإلخوان املسلمني« اتخذوا مواقف أكثر تشددًا وراديكالية، على عكس 

ما هو مفترض، إذ كان يجب أن يكون موقفهم أكثر تطورًا مما كان عليه دستورهم في 

العام 1952، وكان يجب أن يكون هنالك تطور باجتاه الدميقراطية واملجتمع املدني.

املسألة األخرى، أن أدبيات »اجلماعة« تغفل املسيحيني وقضاياهم إال عندما   

في  املسلمني  اإلخوان  جماعة  رؤية  ففي  مثاًل،  واحلريات  احلقوق  عن  احلديث  يكون 

باألردن، ينحصر احلديث في وضع مناهج دراسية ذات طبيعة إسالمية،  اإلصالح 

ترّقي الفرد اإلسالمي وتهتم به وبتطوره وتنشئ املجتمع اإلسالمي النموذجي، بينما 

يتم نسيان املسيحيني وحقوقهم في هذا املجال متامًا.

وفي ما يتعلق بالنظام السياسي ُينسى املسيحيون متامًا، وال يحضرون في   

فكر »اإلخوان« إال عندما يتعلق األمر باحلقوق واحلريات، ألن »اإلخوان« يعتقدون أن 

هذا املوضوع »محرج« لهم، وبالتالي ال بد لهم من احلديث عن حرية االعتقاد، وحرية 

إقامة الشعائر الدينية، وحرية دور العبادة، رغم أن هذا املوضوع أيضًا »إشكالي«، 

بخاصة في مصر، حيث ُيحظر إقامة الكنائس إال بإذن مسبق من السلطات العليا، 

وما زال التعامل يجري في هذا السياق وفق قوانني الدولة العثمانية على الرغم من أن 

دستور 2012 حاول اخلروج من هذا اإلطار.

وجود  فيه  فليس  سوريا،  في  املسلمني  اإلخوان  جماعة  مشروع  أما   

للمسيحيني، إال في فصل واحد عندما يتحدث عن املوقف من األقليات، على الرغم 

من أنه مشروع حاول أن يفّصل في كل األمور، االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

والثقافية والتعليمية.. إلخ. 

وأخيرًا، تكمن املشكلة في عدم وجود رؤية واضحة جلماعة اإلخوان املسلمني،   

في الدول العربية أو اإلسالمية كافة، من املسيحيني، ومن األقليات عمومًا. 
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املسيحيون في خطاب احلركات السلفية بعد
)الربيع العربي(

األستاذ مراد الشيشاني

عمت  كبيرة  مدعومًا مبظاهرات  املصري،  اجليش  قيام  إثر  على   
البالد منذ 30 يونيو عام 2013، بعزل الرئيس املصري محمد مرسي، ُبّث تسجيل 

لزعيم تنظيم »القاعدة« أمين الظواهري انتقَد فيه -من ضمن آخرين انتقدهم بسبب 

ح كبيُرهم  هذا »االنقالب«- بابا األقباط في مصر تواضروس: »أما الصليبيون فقد صرَّ

)تواضروس( في اجتماع إسقاط حكومة مرسي بأن هذا اليوَم يوٌم تاريخي. لقد أيَّد 

الصليبيون إسقاط حكومة محمد مرسي؛ ألن إسقاطها خطوٌة في طريق إنشاء دولتهم 

القبطية التي يسعون لسلخها من جنوب مصر. لم يتحمل الصليبيون حكومَة محمد 

، وأن دولته تقوُم  ق بني مسلٍم ومسيحيٍّ مرسي رغم تأكيداته املتكررة أنه رئيٌس ال ُيفرِّ

لوا أن يرأس مصَر رئيٌس  الدينية، ولكنهم لم يتحمَّ على الوطنية وليس على العقيدة 

ينتمي جلماعة إسالمية؛ ألنهم ال يريدون أن يحكم مصر إال علمانيٌّ قح ُمواٍل ألميركا؛ 

م  حتى يستمروا مع األميركان والصهاينة في ُمخططهم الرامي لتقسيم مصر، كما ُقسِّ

السودان الذي ُفِصل على يد زعيم الوحدة العربية عن مصر«.

يعّبر هذا عن موقف سياسي لدى اجلهاديني ضد املسيحيني وآخرين من   

غير املسلمني، كتوصيفهم بـ »طابور خامس« أو بـ »العمالة«... إلخ، لكن هذا املوقف 

السياسي تدعمه رؤية فقهية متشددة أيضًا ضد هؤالء. ومن الضروري هنا اإلشارة 

إلى السلفية - اجلهادية، كتيار حركي وفكري ينطلق من رؤى إستراتيجية لسلوكه 

السياسي العنيف، وليس من مجرد تصور ديني فقهي معني. 

لذا ال بد من حتليل طبيعة اخلطاب السلفي - اجلهادي جتاه املسيحيني،   

باحث أردني في احلركات السلفية. 
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املوقف  أن  ورغم  العربي«.  »الربيع  بعد  تغيره  وقياس  حتديدًا،  العربية  املنطقة  في 

من املسيحيني، خاصة على املستوى األيديولوجي، ال ميكن فصله عند احلديث عن 

املسيحيني العرب وغيرهم، إال أن أدبيات السلفيني - اجلهاديني وسلوكهم العنيف، 

يساعد في أحوال كثيرة على ذلك. 

املوقف الفقهي
إن املوقف الفقهي للسلفيني - اجلهاديني من املسيحيني ال يخرج عن إطار   

ُيَعّد املسيحيون »كفارًا أصليني«، أما  املوقف السلفي الفكري املتشدد عمومًا، حيث 

تكييفهم القانوني فهو أنهم »أهل ذمة«، ويترتب علي ذلك ما ُيعرف فقهًا بـ »أحكام أهل 

يكيفون  بحيث  السياسية،  املنطقة  إلى  للمسيحيني  رؤيتهم  اجلهاديون  وينقل  الذّمة«. 

األحكام وفق تفسيرهم للحدث السياسي.

أبو محمد عاصم املقدسي، أحد أشهر منّظري التيار السلفي - اجلهادي،   

له كتيب حول التكفير وضوابطه، وهو في إطار مناقشته للقاعدة الفقهية: »َمن لم يكّفر 

كافرًا فقد كفر«، يقول: »اللهم إال أن يكون ذلك في الكفر الواضح الصريح الذي ثبت 

والنصارى  اليهود  ككفر  املسلمني  دين  من  وعلم ضرورة  الصحيح،  القاطع  بالنص 

أو من هم شر من ذلك وهو يعرف  ملّة اإلسالم  ملّة غير  ونحوهم أو ممن هم على 

حالهم.. بحيث يكون املمتنع عن تكفيرهم غالبًا إما مكذب أو شاّك بالنص الذي كّفرهم 

الشرع به غير منقاد وال مستسلم له، ألن مثل ذلك النص ال يخفى حتى على اليهود 

والنصارى أنفسهم؛ فضاًل عن أن يخفى على أهل اإلسالم.. من كان كذلك فقد كفر 

باإلجماع«.

هذه الرؤية )وهي ليست حصرًا باجلهاديني( ترتبط أيضًا ِبَعّد املسيحية ديانة   

تعرضت للتحريف. ويقدم املقدسي كتيبًا آخر بعنوان »التحفة املقدسية في مختصر 

تاريخ النصرانية: بدايتها ومنتهاها«، يقدم فيه ما يعّده »تناقضات وحتريفًا في الديانة 

كنسب  مختلفة،  مواضيع  في  اإلجنيل  من  نصوصًا  جمع  وقد  تاريخيًا«.  املسيحية 



187املسيحيون و»ربيع العرب«

املسيح، وكتابة التاريخ، بل وعقد مقارنات مع التاريخ اإلسالمي، ليطرح فكرة أعاد 

طرحها بعد سنوات، حني كتب في العام 2009 رسالة يعترض فيها على تصريحات 

البابا »بنديكتوس« اقتبَس فيها مقوالت عن الديانة اإلسالمية، عّدها كثير من املسلمني 

مسيئة. يقول املقدسي: »إن الدنيا كلها لم تعرف التسامح الديني ولم يتذّوق العالم 

طعم احلوار احلضاري والعدالة احلقيقية؛ إال في الفترات التي حكم فيها اإلسالم على 

احلقيقة، وفي أزمنة قوة دولته وسلطانه وارتفاع راية خالفته، سواء في املدينة املنورة 

أم في دمشق أم بغداد أم قرطبة وغرناطة أم إستنبول وغيرها«، ويربط املقدسي تاريخ 

املسيحية مبجازر من محاكم التفتيش إلى البلقان.

هذا التصور يستتبع إطارًا أساسيًا ومحوريًا لدى السلفيني - اجلهاديني،   

وهو مفهوم »الوالء والبراء« الذي يقوم على تولّي املسلمني، والبراءِة من غيرهم، ولعل 

وواقع  منقولة  عقيدة  والبراء:  »الوالء  الظواهري  أمين  »القاعدة«  تنظيم  زعيم  كتاَب 

مفقود«، التنظيُر األهم لرؤية هذا التيار لغير املسلمني. يْخلص الظواهري إلى مجموعة 

من النقاط املوجبة على املسلم، وفق »الوالء والبراء«: 

النهي عن اتخاذ الكفار أولياء ينصرهم املسلم على املؤمنني باليد واللسان،   

أنهم  من  انطالقًا  مودتهم،  وترك  الكافرين  وبْغض  مثلهم؛  كافر  فهو  ذلك  فعل  ومن 

يبغضون املسلمني ويحسدونهم على دينهم ويتمنون زوالهم عنه؛ وعدم اتخاذ الكفار 

اتباع  وعدم  املهمة؛  املناصب  في  الكفار  تولية  وعدم  األسرار؛  على  وأمناء  بطانة 

وأن  املسلمني،  على  الكفار  إعانة  عن  والنهي  وتعظيمها؛  وآرائهم  الكفار  اعتقادات 

اإلكراه ليس بعذر في قتال املسلمني حتت راية الكفار؛ واألمر بجهاد الكفار األصليني 

أوجب  بالد اإلسالم هو من  على  املستولني  الكفار  وأن جهاد  واملنافقني،  واملرتدين، 

الواجبات بعد اإلميان بإجماع العلماء.. إلخ.

للعالقة مع غير املسلمني، لكن  هذا احلد الفاصل الذي يرسمه الظواهري   

»أسلوب التعامل« معهم، وجواز قتالهم من عدمه، يضبطه، وفق اجلهاديني وكثير من 
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اإلسالميني عند احلديث عن املسيحيني في الدول ذات األغلبية املسلمة، »أحكام الذمة«، 

ومن هنا يبرز املوقف السياسي للجهاديني جتاه املسيحيني، والذي لعب دورًا أساسيًا 

في تبرير حاالت عنف مختلفة من ِقَبل اجلهاديني ضدهم في مناطق مختلفة. 

املوقف السياسي
ما  في  املسيحيني  من  للجهاديني  السياسي  املوقف  يتبدى   

املنذر  »أبو  بـ  وُيعرف  اجلهادي،   - السلفي  للتيار  الشرعيني  املنظرين  أحد  كتبه 

الشنقيطي«، عن املسيحيني في الدول ذات الغالبية املسلمة: »إن كل النصارى الذين 

يعيشون في بالد اإلسالم اليوم ليسوا أهل ذمة وال تسري عليهم أحكام الذمة الشرعية 

الذمة  أهل  وصف  عن  يستنكفون  بل  بالصغار  يلتزمون  ال  ألنهم  عدة:  ألمور  وذلك 

وال يرضون بغير التساوي مع املسلمني، وال يدفعون اجلزية، وال يخضعون ألحكام 

اإلسالم، وال يكفون عن أذى املسلمني والنيل من اإلسالم«.

هذا برأي الشنقيطي ُيسقط عنهم وضعية »الذمي«، وهذا تفسير سياسي   

بحكم توصيف اجلهاديني للدولة املعاصرة في الدول ذات الغالبية املسلمة، وكذلك وفق 

رأي  وهو  ظهرانيهم،  بني  يعيشون  الذين  للمسلمني  كمعادين  للمسيحيني،  توصيفهم 

قائم على رؤية السلفيني - اجلهاديني لألوضاع السياسية أكثر من تقييمهم لوضع 

املسيحيني بناء على مؤشرات وحقائق. 

ويقول أبو املنذر الشنقيطي: »وال ينبغي أن ننسى أن كل ما أصاب املسلمني   

التبرج  وظهور  القيم  في  وفساد  الدين  في  انحالل  من  العشرين  القرن  بدايات  منذ 

وتنحية  اإلحلادية  واملذاهب  العلمانية  وانتشار  احلجاب  وإلغاء  واالختالط  والسفور 

الشريعة اإلسالمية، كل ذلك كان بتخطيط وتنفيذ وتأييد من هؤالء النصارى الذين 

اإلسالمية  احلياة  الستئناف  محاولة  وكل  اإلسالمي  احلكم  عن  حديث  كل  يعتبرون 

الطبيعية إساءة إليهم.. لقد كان هؤالء النصارى هم اجلسر الذي من خالله عَبَر الغرب 

إلى بالد اإلسالم، فكانوا بذلك طابورًا خامسًا وخنجرًا مسمومًا يطعن في خاصرة 



189املسيحيون و»ربيع العرب«

اإلسالم واملسلمني، ومن كان هذا حاله فهيهات أن يكون من أهل الذمة«.

هذا التوصيف يدفع للتساؤل عن جواز تنفيذ هجمات ضد املسيحيني من ِقَبل   

اجلهاديني؟ ويبدو أن املوقف السياسي هذا الذي تغذيه رؤية فقهية متشددة، ساهم 

في القيام بعدد من الهجمات ضد املسيحيني في أكثر من بلد عربي. كما أن صورة 

املسيحي أو »النصراني«، سواء بتصويرهم كـ »عمالء« أو »طابور خامس«، تتشابه 

مع توصيف الطوائف األخرى، حتى املسلمة منها كالشيعة في العراق، والعلويني في 

سوريا. 

وَيُعّد السلفيون - اجلهاديون تنفيَذ هجمات ضد املسيحيني، وفق توصيفهم   

املنذر  أبو  يجيب  حيث  السياسية،  إستراتيجياتهم  بطبيعة  يرتبط  أمرًا  املذكور، 

الشنقيطي عن سؤال ُوّجه له في »منبر التوحيد واجلهاد« عن استهداف املسيحيني، 

بخاصة بعد توتر األوضاع على خلفية ادعاء أن مسيحية أسلمت محتَجزة في كنيسة 

قبطية في مصر، فيقول: »إما أن نقرر حتجيم الصراع معهم تفاديًا ملضاعفات تعميمه 

ونظرًا لضغط الواقع واستجابة ملا هو متاح وما ال يدَرك كله ال ُيترك جله، وامليسور 

املسألة  نظرًا خلطورة  معهم  الصراع  تعميم  إلى  نلجأ  أن  وإما  باملعسور.  يسقط  ال 

وكونهم متناصرين في ما بينهم على االعتداء على اإلسالم واملسلمني. أما بالنسبة 

ينبغي أن يصدر إال من جماعة قادرة على إحداث  لقرار تعميم الصراع معهم فال 

نكاية فيهم، وقادرة على جتييش جماهير املسلمني ضدهم. وإذا لم تكن هذه اجلماعة 

موجودة فينبغي اللجوء إلى حتجيم الصراع حتى ال يتسع اخلرق على الراقع وحتى 

ينتقل من املعسور إلى امليسور«.

حالة  »وفي  التحفظات:  من  مجموعة  الشنقيطي  ويضع  الرؤية،  هذه  ووفق   

على  االعتداء  في  املساهمة  الرؤوس  إال  ُيستهدف  أن  ينبغي  فال  الصراع  حتجيم 

غير  أو  قساوسة  كونهم  عن  النظر  بصرف  بالتحريض  أو  مباشر  بشكل  املسلمني 

قساوسة. فعلّة استهدافهم هي كونهم معتدين ال كونهم قساوسة«. كما أن الشنقيطي 
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ال يشّرع استهداف الكنائس ودور العبادة »ألن ذلك يعني استهداف الديانة النصرانية، 

ونحن في هذا الصراع إمنا نستهدف النصارى لكونهم معتدين ال لكونهم نصارى«، 

لغاية سياسية-، كما ال يجيز استهداف األطفال  أموالهم -إال  وال يجيز استهداف 

والنساء والشيوخ منهم.

ويبدو أن جواز تنفيذ هجمات ضد املسيحيني يرتبط بدورهم السياسي، وإن   

كانوا »معتدين«. فأبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق لتنظيم »القاعدة«، أشار إلى 

هذه النقطة أيضًا بقوله: ».. بأننا لم نستهدف النصارى وغيرهم من املدنيني، ومما 

يطان،  ابئة، واليزيدينيِّ عبدة الشَّ افدين طوائُف عدة، كالصَّ قلناه هناك: )وفي أرض الرَّ

والَكلْدانيني، واآلشوريني، ما مددنا َأيدينا بسوء إليهم، وال صّوبنا سهامنا نحوهم، مع 

ليبيني في  تُّ إلى اإلسالم بصلة، ولكن لَْم يظهر لنا َأنَّها شاركت الصَّ أنَّها طوائف ال مَتُ

افضة«. ور اخَلسيس الذي لعبه الرَّ قتالهم للمجاهدين، ولَْم تلعب الدَّ

من خالصة طرح السلفيني - اجلهاديني، أن تنفيذهم هجمات ضد املسيحيني،   

يتم بوصف األخيرين »معتدين« وليس بحكم توصيفهم الديني، وهو يدخل في إطار 

تعريف سياسي نسبي، وهو ما أشار إليه الشنقيطي بشكل واضح في نظريته حول 

»تعميم الصراع«، وهذا يفسر أيضًا الكثير من احلوادث التي نفذها اجلهاديون ضد 

املسيحيني في أكثر من دولة عربية. 

وجود  رغم  الطائفي  املستوى  على  توترًا  يشهد  ال  الذي  مثاًل،  األردن  في   

قوّي للتيار السلفي - اجلهادي، لم ُتظهر احملاكمات استهدافًا للمسيحيني قبل العام 

بني  يبرز  تأثيره  وبدأ  األردن،  باستهداف  الزرقاوي  مصعب  أبو  بدأ  حني   ،2004

أوساط جيل جديد من اجلهاديني أكثر تشددًا ويستلهمون نشاطه العنفي لهم، حتى 

ُوصفوا بـ »الزرقاويون اجلدد«. 

وليس هناك  التسعينيات،  بداية  برز نشاط اجلهاديني في األردن منذ  وقد   

سوى حالتني أشير فيها الستهداف أهداف مسيحية في األردن؛ األولى تتعلق مبجموعة 
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»جيش محمد« في العام 1991 التي تأثرت بفتوى اجلماعة اإلسالمية وتنظيم اجلهاد 

نهب  جواز  على  ونصت  »االستحالل«  بـ  ُعرفت  والتي  السبعينيات،  نهاية  في مصر 

تنوي،  كانت  التي  األلفية«  »مجموعة  والثانية  في اجلهاد؛  ذلك  املسيحيني الستخدام 

ضمن أهداف أخرى، استهداف »املغطس«، وقد يكون الهدف من اختياره أنه موقع 

سياحي أكثر من كونه مسيحيًا. 

لكن في منتصف العقد األول من األلفية اجلديدة تزايدت محاوالت استهداف   

املسيحيني في األردن، بخاصة أن »الزرقاويني اجلدد« باتوا تيارًا أكثر تشكاًل، وباتوا 

ينظرون إلى أنفسهم على أنهم حَملة رسالة الزرقاوي الذي ُقتل في العام 2006. ففي 

العام 2008 هاجم الشاب ثائر الوحيدي مجموعة من فرقة »الكسليك« اللبنانية في 

املدرج الروماني بعّمان، وفي العام 2009 حوكم 12 جهاديًا يقودهم شاكر اخلطيب، 

وتتراوح أعمارهم بني 19 و28 سنة، مبدد تتراوح بني 15 و20 سنة، بعد إدانتهم 

مبحاولة تنفيذ هجمات في متوز 2008، ضد كنيسة الالتني ومقبرة ملسيحيني في إربد 

شمالي البالد.

الروم  كنيسة  استهداف  مبحاولة  أردني  حوكم  أيضًا،   2009 العام  وفي   

الكاثوليك في ماركا شرقي العاصمة عّمان، ويقال إن املنفذ حتول إلى األيديولوجية 

اجلهادية في السجن بتأثير من أفراد يرتبطون بـ »القاعدة« في العراق. 

وفي العراق، ُقتل37 مسيحيًا وأصيب 56 بجروح في العام 2010، حني قام   

عناصر من »القاعدة« في العراق، باحتجاز رهائن داخل كنيسة سيدة النجاة للسريان 

الكاثوليك في حي الكرادة وسط بغداد. املهاجمون أمهلوا الكنيسة القبطية املصرية 

48 ساعة لإلفراج عن مسلمات قالوا إنهن »مأسورات في سجون أديرة« في مصر. 

وفيما أشارت تقارير إلى أن هذا الهجوم جاء ضمن حملة عنف تتعرض لها األقلية 

2008، متسببة بحوادث نزوح كبرى، إال أن  العام  العراق منذ نهاية  املسيحية في 

احلادثة عّبرت أيضًا عن التوظيف السياسي من ِقَبل اجلهاديني لرؤيتهم للمسيحيني. 
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ما ُيعرف بـ »وزارة احلرب« التابعة لـ »القاعدة« في العراق، أو ما كان ُيعرف   

بـ »دولة العراق اإلسالمية«، والتي باتت ُتعرف اليوم بـ »الدولة اإلسالمية في العراق 

والشام«، والتي حتمل - حتى مبعايير »القاعدة« نفسها- فكرًا متشددًا، أرسلت رسالة 

مفتوحة إلى املسيحيني في العراق بعد شهر من العملية تذّكر مبطالب التنظيم: 

أواًل: أن تتبّرأوا علنًا مّما فعل أرباب الكنيسة امِلصرّية في حرِب أخواتنا   

وإخواننا مّمن دخل اإلسالم والّتنكيل بهم. 

حال  لبيان  الكنيسة  تلك  على  للّضغط  اجلّدي  سعيكم  ُتظهروا  أن  ثانيًا:   

أخواتنا وإطالق سراحهّن كما فعلتم جاهدين إلنقاذ طارق عزيز من حبل املشنقة. 

ثالثًا: أن تلَزموا صوامعكم وأديرتكم وأعمالكم وُتبعدوا أتباعكم عن االنغماس   

في مشروع االحتالل وحلف الّشيطان بني الّرافضة والصليبيني في بغداد. 

رابعًا: أن تتجّنبوا أّي نشاٍط تبشيرّي في املنطقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة«.

العراق  مسيحيي  بربط  الرسالة  في  العالي  التسييسي  الُبعد  يخفى  وال   

باألقباط في مصر، ورغم تهديد »القاعدة« في الرسالة نفسها، بعمليات شبيهة، إال أن 

العمليات ضد املسيحيني لم تتصاعد، ولعل التكتيك الذي جلأ له اجلهاديون يدلل على 

البعد السياسي للعملية، وهو محاولة حتقيق أكبر قدر ممكن من التغطية اإلعالمية، 

واستهداُف كنيسة يساعد في ذلك بالتأكيد، كما أن »تكتيك مومباي« – نسبة إلى هجوم 

مومباي في العام 2008 - الذي يقوم على احتجاز رهائن وإبقائهم طيلة املواجهة 

املفتوحة مع القوات العسكرية واألمنية، يحقق قدرًا كبيرًا من التغطية اإلعالمية أيضًا.

اإلسالمية«  العراق  »دولة  بـ  ُيعرف  ما  أمير  تصريحات  ذلك،  أمثلة  ومن   

آنذاك، أبو عمر البغدادي، بعد زيارة البابا »بنديكتوس« للمنطقة في العام 2009، 

وتصريحاته بشأن السالم في املنطقة، حيث رأى البغدادي أن البابا يناصر »اليهود« 

»وليعلم حامي  الشرق«:  إلى »مسيحيي  تهديدًا  فوّجه  ويتحالف معهم ضد اإلسالم، 

الصليب أن بديارنا مقدساتهم ورؤوس ملتهم وأعيان عقيدتهم، وأننا قادرون أن نوجه 
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لهم طعنة جنالء، جتعلهم يعيدون النظر في حلفهم املشؤوم مع اليهود، وهو مبوقفه هذا 

يضّحي بنصارى الشرق ويقدمهم قربانًا لليهود«. وهو تهديد يدلل على حالة التوظيف 

السياسي لتصريحات البابا وتعميمها. 

األديرة  في  »السجينات  مسألة  أن  استبعاد  ميكن  ال  أمر،  من  يكن  مهما   

املسيحية« كما وصفها متشددون إسالميون، وتصريحات بابا الفاتيكان حول الديانة 

أثارت مستوى  قد  للنبي محمد،  ُعّدت مسيئة  التي  الدامناركية  والرسوم  اإلسالمية، 

عاليًا من التوتر اإلسالمي - املسيحي - إن جاز التعبير- في تلك الفترة، لكن هجمات 

كونها  من  أكثر  استراتيجي  طابع سياسي-  ذات  كانت  املسيحيني،  »القاعدة« ضد 

مدفوعة بتفسير ديني. 

التحول بعد »الربيع العربي«
العام  نهايات  منذ  اجلهادي،   - السلفي  والتيار  »القاعدة«  تنظيم  انتهج   

جغرافية  مناطق  في  املسلّحة  احمللية  املجموعات  ربط  عبر  التوسع  سياسة   ،2008

أنه تسبب  فيبدو  توسيع نشاطات اجلهاديني،  وإذا كان هذا قد ساهم في  مختلفة، 

نشرتها  التي  الدن  بن  رسائل  وفق  املركزي،  »القاعدة«  تنظيم  على  بعبء  أيضًا 

في  ذلك  جتلى  وقد  اإلرهاب«،  لدراسة  بوينت  ويست  »مركز  عبر  املتحدة  الواليات 

ينتقد  الليبي  الله  فإن عطية  لذا  املدنيني،  قتل  الشعبي بسبب عمليات  التأييد  فقدان 

في محسود،  الله  حكيم  باكستان«  طالبان  »حتريك  زعيم  إلى  وجهها  رسالة  في 

س«، الذي  3 / 12 / 2010، استهداف احلركة للمدنيني والتوسع في مفهوم »التترُّ

يجيز قتل مسلمني إذا كان بهدف قتل األعداء، وفق بعض املدارس الفقهية اإلسالمية.

هذه املسألة يبدو أنها باتت تكتسب أولوية أكبر مع اندالع الثورات العربية،   

حني وجد التيار السلفي - اجلهادي نفسه خارج املشهد السياسي العربي، وفي هذا 

اإلطار راسَل أسامة بن الدن مسؤول تنظيمه الليبي مرة أخرى، وطالبه، ضمن مهام 

ع في  س«، بخاصة أن اجلهاد »توسَّ أخرى، باالهتمام بإعادة البحث في مسألة »التترُّ
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األقاليم«. وبالتالي يحتاج األمر إلى »إعادة بحث وفق املعطيات املعاصرة«. ويؤكد بن 

الدن مأزق »القاعدة« فيقول: »هذه املسائل وغيرها أدت إلى خسارة املجاهدين جزءًا ال 

ُيستهان به من تعاطف املسلمني معهم، ومما زاد خسارة املجاهدين استغالل اخلصوم 

لبعض أخطاء املجاهدين وتشويه صورتهم لدى جماهير األمة لفصلهم عن قواعدهم 

الشعبية، وال يخفى عليكم عظم ضرر هذا األمر، ففْقد جماهير األمة هو شلُل احلركات 

اجلهادية«.

وفي إطار تقدمي خطاب استقطابي يتالءم وطبيعة املرحلة، رّكَز الرجل الثاني   

في التنظيم أمين الظواهري، في رسالته الثانية عن األوضاع في مصر، والتي نشرتها 

س« وقتل املسلمني إذا كان  مواقع جهادية عدة، على التحذير من التوسع في »التترُّ

من  الكثير  في  أساسيًا  كان  س«،  »التترُّ مفهوم  أن  رغم  كتْرس،  يستخدمهم  العدو 

عمليات »القاعدة«، وحتى خالل هجمات نيويورك 2001. 

أو  حقًا  للمجاهدين  ُتنسب  التي  العمليات  بعض  »هناك  الظواهري:  وقال   

زورًا، والتي يتم فيها االعتداء على املسلمني في مساجدهم أو أسواقهم أو جتمعاتهم، 

أقول: بصرف النظر عن صحة أو زيف نسبة العمليات للمجاهدين، فإني وإخواني في 

جماعة قاعدة اجلهاد نبرأ إلى الله من هذه العمليات ونستنكرها سواء كان من ارتكبها 

املجاهدون أو غيرهم.. وقد كلفني الشيخ أسامة مجددًا أن أؤكد هذا األمر، لذا فإني 

أنصح كل مجاهد أن... يحرص كل احلرص في تخطيطه ألي عملية أن يتجنب إصابة 

من ال يحل إصابته، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، إال ما وقع خطًأ رغمًا عنه. وأن 

يراعي عند مهاجمة األعداء الذين يتتّرسون مبسلمني أو من ال يحل قتلهم، احلرص 

التام في عدم إصابة املتترَّس بهم، إال ما دعته إليه ضرورة اجلهاد أو وقع خطًأ رغمًا 

س«.  عنه، وأن يحذر كل احلذر من التوسع في مسألة التترُّ

ويبدو أن هذا اخلطاب يأتي في سياق نقاشات قيادات »القاعدة« عن فقدان   

مسألة  أن  إلى  دومًا  تشير  كانت  الدراسات  معظم  أن  حيث  والشعبية،  اجلماهير 
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استهداف املدنيني، شكلت العامل األساس في تدني شعبية تنظيم »القاعدة« في العالم 

العربي، وبالتالي، فإن تأكيد عدم استهداف املدنيني ُيظهر أن »القاعدة« تشعر أنها 

تخسر أرضية للتجنيد في العالم العربي. 

من املالَحظ أن رسائل بن الدن ُتظهر سعيًا حملاولة البحث عن موطئ قدم   

تغير  في  برز  ما  وهو  »ناعم« جلذب اجلماهير،  وتقدمي خطاب  العربية،  الثورات  في 

خطاب السلفيني - اجلهاديني. ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتيب املنّظر اجلهادي عطية 

الله أبي الرحمن الليبي )جمال إبراهيم املصراتي(، الذي يحمل عنوان »ثورة الشعوب 

والذي  واالنطالقة اجلديدة«،  الفاسد: كسر صنم االستقرار  العربي  النظام  وسقوط 

نشرته مواقع جهادية، وركز فيه على دعوة أنصار اجلهاديني إلى التعامل باللطف مع 

اجلماهير، بعد جناح الثورة، وتفادي املواجهات الفكرية، والتركيز على حسن التعامل. 

وبالتالي من الواضح أن »القاعدة« تسعى إلى كسب الشارع اجلديد في العالم العربي. 

وقد جاءت هذه السياسة اجلديدة جتاه »استهداف املسيحيني« وغيرهم من   

غير املسلمني، بهدف وقف تراجع شعبية »القاعدة« والسلفية - اجلهادية، لكن رغم 

التراجع الذي شهده اجلهاديون بعد »الربيع العربي« من حيث االستقطاب والتجنيد، 

إال أن حالة االنسداد في التحول الدميقراطي في أكثر من دولة عربية، وتصاُعد األزمة 

السورية، وّفر أرضية خصبة لنشاط اجلهاديني مرة أخرى. 

وقد ُسجلت اعتداءات عدة ضد مناطق مسيحية في سوريا، شملت عمليات   

انتحارية، واختطافات، وإعدامات ميدانية، ولكن من املالَحظ أن اجلهاديني – حتديدًا 

جبهة النصرة- لم يتبنوا مثل هذه العمليات، وبقي طابعها غامضًا بشكل يدلل على 

أن اإلستراتيجية اجلديدة للجهاديني في جتنب الصدام اجلانبي واحليلولة دون خسارة 

التأييد الشعبي، ما زالت موجودة في سلوك التيار. 

وقد تبّدى ذلك في معلوال، إحدى القرى القليلة التي ما زال سكانها يتحدثون   

للنظام السوري، عن استهداف اجلهاديني  القدمية، ورغم تقارير عدة  اللغة اآلرامية 
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ُتظهر  »فيديوهات«  بثوا  أن اجلهاديني  إال   ،2013 أيلول  للمسيحيني هناك في شهر 

مدنيني مسيحيني ينفون ذلك، ومناظر تدلل على أن القصف ضد املسيحيني ليس من 

طرفهم، حتى إن تقارير إعالمية نقلت عن شهود عيان نفيهم ارتكاب اجلهاديني مجازر 

ضد املسيحيني.

وفي تأكيد على هذه االستراتيجية، نشرت مواقع جهادية على شبكة اإلنترنت،   

رسالة لزعيم »القاعدة« أمين الظواهري، تتضمن توجيهات لـ »العمل اجلهادي«، وفيها 

أكد على ضرورة عدم استهداف املسيحيني وغيرهم، ودعا إلى »عدم التعرض للنصارى 

والسيخ والهندوس في البالد اإلسالمية، وإذا حدث عدوان منهم، فُيكتفى بالرد على 

قدر العدوان، مع بيان أننا ال نسعى في أن نبدأهم بقتال، ألننا منشغلون بقتال رأس 

الكفر العاملي، وأننا حريصون على أن نعيش معهم في سالم ودعة إذا قامت دولة 

اإلسالم قريبًا إن شاء الله«.

وكما يتضح، فإن التيار السلفي - اجلهادي يحمل تصورين مترابطني: فقهي   

وسياسي، حيث َيُعّد املسيحيني »كفارًا«، وأن هذا من املسلّمات الدينية أو البديهيات، 

املسلمة،  األغلبية  ذات  الدول  في  يعيشون  الذين  على  الذمة«  أهل  »أحكام  فُيسقط 

وبالتالي يثار سؤال عن جواز استهدافهم.

وهنا أيضًا، يبرز التصور السياسي - االستراتيجي بشكل أكبر وأوضح،   

حيث يشترط اجلهاديون لتنفيذ هجمات ضد املسيحيني، بكون األخيرين »معتدين«، 

األمر الذي يدخل في سياق الصورة النمطية للمسيحيني، وتفسير األحداث من ِقَبل 

اجلهاديني أنفسهم، ووجود »ضرورة استراتيجية« لذلك إن جاز التعبير. 

بسياقات  ارتبطت  عربية،  دولة  من  أكثر  في  املسيحيني  ضد  االعتداءات  فإن  لذا 

إستراتيجية - سياسية بحتة، كما هي حال األردن والعراق.. وقد سعى اجلهاديون 

إلى وقف االعتداءات ضد املسيحيني، واألقليات األخرى، واملدنيني عمومًا، وحاولوا 

»تخفيف« خطابهم بعد »الربيع العربي« ألنهم شعروا بفقدان تأييد الشارع لهم.
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وميكن القول إن طغيان اجلانب السياسي في تصور السلفيني - اجلهاديني   

جتاه املسيحيني، يؤشر إلى صعوبة ضبطه، ألن تفسير النصوص الدينية وأحكامها 

يرتبط بهذا اجلانب، وهو ما قد يفسر تنوع السلوك السلفي - اجلهادي نسبيًا من 

منطقة ألخرى، كما يفسر احتمالية استمرارية هذا اخلطاب والسلوك العنيف املرتبط 

به.
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املسيحيون في خطاب احلركات السياسية الشيعية

الدكتور وجيه قانصوه 

من  أو حتليل،  مادة عرض  على  العثور  في  قد جند ضيقًا  األولى،  للوهلة   

نص أو قول أو تصريح للجماعات اإلسالمية الشيعية أو أحد قادتها، حول املسألة 

املسيحية. بيد أن هذا األمر ال يختص باحلركات الشيعية فحسب، بل يشمل جميع 

على  يرّكز  فيها  اخلطاب  كان  حني  التأسيسية،  مراحلها  في  اإلسالمية  احلركات 

فكرة إقامة الدولة اإلسالمية، وتطبيق الشريعة، وبعث اإلسالم النقي بكل إشراقاته 

الروحية، وكثافته األخالقية، وتفصيالته التشريعية. 

وحتى  اخلمسينيات  فترة  في  العراق  في  الدعوة  حزب  حال  هذا  كان   

انتصار  قبل  إيران  الفقيه« في  »الولي  القرن املاضي، وحركة  الثمانينيات من  نهاية 

الثورة اإلسالمية، كما هي حال حزب الله في لبنان طوال ثمانينيات القرن املاضي 

وتسعينياته.. حيث كان حضور املسيحيني أو املسيحية في خطاب جميع هؤالء، ولو 

تلميحًا، غائبًا على نحو شبه كلي. 

وصياغة  اخلطاب  إنتاج  في  العقدي  االعتبار  هيمنة  إلى  يعود  ذلك  سبب   

ما  وفق  األمور، ال  عليه  تكون  أن  ما يجب  وفق  يطلق مشروعه  اعتبار  منطقه. وهو 

في جميع  ومتكاملة  كاملة  منظومة  اإلسالم ميتلك  كان  ملّا  إذ  عليه.  تكون  أن  ميكن 

املنظومة  هذه  مرتكزات  من  النقيض  الطرف  على  الواقع  كان  وملّا  احلياة،  شؤون 

ومسلماتها وموجهاتها، فإن املطلوب كما في خطاب جميع احلركات اإلسالمية في 

بتصورات  امتألت  التي  الناس  تصورات  وتنقية  الواقع،  إنتاج  إعادة  املرحلة،  تلك 

اجلاهلية، وتفكيك مفاعيل الكفر والضالل التي تنخر، بنظرهم، جسد املجتمع، وتطبع 

سلوك الناس ومجريات احلياة العامة. 

أستاذ  الفلسفة في اجلامعة اللبنانية.
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إنه مشروع تطهير للمجتمعات، وفعل انتشال لها من اجلاهلية، واألهم من   

ذلك، هو ورشة مواجهة فكرية ونضالية كبرى ضد حمالت الغزو الفكري والسياسي 

املنظم الذي يقوم به الغرب ووكالؤه في العالم اإلسالمي، من »علمانيني« أو »نصارى«، 

كتاب  في  مفرداتها  س  تلمُّ ميكن  ورؤى،  تصورات  وهي  واملسلمني.  اإلسالم  بحق 

املدرسة اإلسالمية ومقدمة كتاب »فلسفتنا« حملمد باقر الصدر، وهي نصوص ُتَعّد من 

النصوص التأسيسية لإلسالم الشيعي احلركي.

معًا،  والسني  الشيعي  املبكر،  املسيحيني في اخلطاب اإلسالمي  غياب  إن   

أو  ملحوظًا  يكن  لم  كافة،  وتعقيداته  مبكوناته  الواقع  أن  أولهما  أمرين:  إلى  يعود 

تقدمي  ليس  املداَر  إن  إذ  مقلوب،  فكر  هنالك  كان  اإلسالمي.  اخلطاب  في  مقروءًا 

إجابات لتعقيدات الواقع وحتدياته، وال تبني استراتيجية التغيير استنادًا إلى فحص 

ما ميكن  أو  والعميقة،  الظاهرة  وتضامناته  أطره  عن  علمي  وكشف  للمجتمع  دقيق 

أن يقدمه املشروع اإلسالمي املقترح لهذا املجتمع من حلول ألزماته، بل كان املدار 

هو ما ميكن أن يقدمه هذا املجتمع لإلسالم، بعد أن حاد عن جادة احلق، ليس في 

سلوكه وممارساته فحسب، بل في تكوينه الثقافي وبناه الدفينة أيضًا، فال صالح إال 

بإعادة تكوين هذا املجتمع من جديد، ليصبح خلقًا آخر، تكون العبودية لله قطَب رحى 

تكوينه وتطلعاته، وتكون قيُم اإلسالم املوجَه احلصري لسلوك أفراده ومعامالتهم ونُظم 

حياتهم، فاإلسالم يغطي جميع جوانب احلياة، وهو لكل زمان ومكان. 

خيراتها،  األرض  ُتخرج  وضرورية،  حتمية  وبطريقة  فقط،  وعندها  عندها   

ِنَعم الله على البشر، ويخرج املجتمع املسلم، وبالتالي األمة اإلسالمية، من  وتفيض 

أزمة التخلف واالنسدادات التنموية واالقتصادية. 

هذا اخلطاب، من حيث منطقه وبنيته ومرجعياته النصية والفقهية، ال مكان   

فيه للمسيحية أو املسيحيني. هو يخاطب املسلمني فقط، ويتعامل مع املجتمع على أنه 

مجتمع مسلم، أي ال يفصل بني االنتماء الديني واالنتماء املجتمعي. واملسيحي، وفق 
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بّراني من اخلارج، وليس عضوًا في هذا املجتمع، وكل ما ميكن أن  هذا اخلطاب، 

م إليه هو ضمانات، صكوك أمان، متفرعة من أحكام الذمة، التي ال تعترف به،  يقدَّ

بحسب منطق املنظومة الفقهية، جزءًا مكونًا لهذا املجتمع، بل هو على ضفافه وأطرافه، 

والعالقه معه تقوم على أساس عْقد معاهدة أو أمان، ال عالقة عضوية داخل مجتمع 

موحد أو كيان سياسي مشترك تتوزع منافعه ومضاره على اجلميع بالتساوي. 

تكوينه  مراحل  في  احلركي  الشيعي  اخلطاب  يختلف  لم  املعنى،  بهذا   

األيديولوجي املبكر، عن اخلطاب اإلسالمي السني، الذي تأثر به بدرجة كبيرة، فيكاد 

املرء ال يجد فرقًا كبيرًا بني مقدمة محمد باقر الصدر في مقدمة كتابه »فلسفتنا« وبني 

س فكرة احلاكمية حاضرًة  مؤلفات سيد قطب ومحمد قطب واملودودي، ويستطيع تلمُّ

يشد  الذي  القطب  مبثابة  اإلسالمية«،  »احلكومة  كتابه  في  اخلميني  استدالالت  في 

أطروحته الفقهية حول والية الفقيه نفسها. 

مشروع الدولة اإلسالمية في صيغته األصلية، يحتكر مرجعية الفكر والقيمة   

واملعنى واملشروعية، وال يفصل بني االنتماء االجتماعي واالنتماء السياسي، أو بني 

ء املناصب احلكومية أو القيادية. مشروٌع  املواطنة والهوية، أو بني العقيدة وأهلية تبوُّ

كهذا ال يكتفي بإقصاء اجلماعات املسيحية عن مجال احلياة العامة، والتمتع باحلقوق 

املساوية مع اآلخرين، بل يْقصي من ال يعتقد به أو يؤيده من املسلمني أيضًا، رغم 

من  األساسية  وعباداته  اإلسالم  بشعائر  بعضهم  والتزام  لإلسالم  الثقافي  انتمائهم 

الصفوة  أو  النخبة  هي  املجتمع  لقيادة  الوحيد  واملؤهل  وزكاة.  وصوم  وحج  صالة 

الصاحلة من املتصّدين لهذا الشأن. وهو ما حّول مشروع إقامة الدولة اإلسالمية عمليًا 

إلى مشروع احلزب احلاكم الواحد. 

والسبب الثاني لغياب املسيحيني في اخلطاب اإلسالمي املبكر، أن بواعث   

ومحركات هذا اخلطاب في مراحله األولى كانت هواجس الهوية، أو الشعور العميق 

ر املسيحيني العرب، منذ أواسط  بالتهديد من ِقَبل الغرب املتسلح بحداثته. وبحكم تصدُّ
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القرن التاسع عشر، لكثير من طروحات القومية والليبرالية والعلمانية والعلموية، في 

مسعى منهم إليحاد أو تأسيس إطار ثقافي وسياسي وتعاقدي بديل عن اإلطار الديني، 

فقد أثار ذلك ردود أفعال ثقافية واجتماعية. ومع سقوط اخلالفة وفشل مشروع الدولة 

احلديثة في العالم العربي، تولّدت أفكار تقرن االستعمار بالتبشير املسيحي، وتكثفت 

األدبيات التي ترى في أي جهد فكري أو رؤية سياسية يقدمها مسيحي مشرقي »عودة 

لصليبية مقنَّعة«. هذا األمر أنتج خطابًا ال يكتفي بتجاهل املسيحيني، بل يثير الريبة 

هم حالة اختراق ثقافي وسياسي للواقع اإلسالمي. وهو خطاب  والشكوك حولهم، ويعدُّ

من  أقل حدة وحتريضًا  بوتيرة  وإن  اإلسالمي،  الشيعي  في اخلطاب  أيضًا  حاضر 

اخلطاب اإلسالمي السني. 

السياسية الالحقة، فرضت حتواًل في هذا اخلطاب،  والتفاعالت  املتغيرات   

لينتقل من اللغة العقدية املثقلة بإدانة الواقع وعدم االعتراف مبساراته الطبيعية، إلى 

اللغة السياسية التي تريد أن تكون جزءًا من هذا الواقع، وضمن خريطته السياسية، 

من  العمل،  مسار  انقلب  وهنا  القائمة.  وقواعدها  السلطة  لعبة  داخل  مؤثرًا  وفاعاًل 

إرغام الواقع على اخلضوع لشرط املشروع اإلسالمي، إلى إرغام املشروع اإلسالمي 

على اخلضوع لشروط الواقع. وهي انتقالة أنتجت أدبيات إسالمية جديدة تتصالح مع 

الكثير من املفردات السياسية، مثل الدميقراطية واملواطنة والتعددية السياسية والهوية 

الوطنية التي كانت في السابق هوية كونية فوق مكانية وفوق اجتماعية. 

الشيعية  احلركات  تعرضت  حيث  الشيعي،  املجال  في  مماثل  أمر  حصل   

في العراق النتكاسة أودت بحياة العديد من رموزها مثل محمد باقر الصدر، وبعد 

طرح  إلى  احلركات  هذه  اضطرت  العراق،  خارج  الهروب  إلى  عناصرها  اضطرار 

مشاريع سياسية واقعية للخروج من املأزق، تقوم على مبادئ التعددية والدميقراطية 

اإلسالمية  واحلركات  الدعوة  َن حلزب  أمَّ ل  وهو حتوُّ السياسية.  والواقعية  واملواطنة 

عليهم  وفرض  العراقية،  السياسية  التركيبة  في صميم  الدخول  العراق  في  الشيعية 
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االلتزام بنظام سياسي، علماني في البنية، طائفي في القواعد واألطر. 

حصل أمر مماثل في لبنان، فالنخب الفكرية العلمانية، أمثال محمد حسني   

ثقافة دعوية،  السياسية  ثقافتهم  الدين، ممن كانت  الله ومحمد مهدي شمس  فضل 

الواسع،  الوطني  اخلطاب  إلى  االنتقال  لبنان،  في  احلياتية  عليهم جتربتهم  فرضت 

فكان طْرح فضل الله منصّبًا على دولة اإلنسان، أي اعتماد املشتَرك اإلنساني مرجعيًة 

أساسية للحكم السياسي وإدارة احلياة العامة، وهي فكرة قريبة من فكرة احلقوق 

الطبيعية التي تنتج عقدًا اجتماعيًا بني أبناء كل مجتمع في إدارة شؤونهم وبناء أساس 

سياسي ملشروعية السلطة. 

نفسها«،  على  األمة  »والية  مبقولة  اشُتهر  فقد  الدين،  شمس  الشيخ  أما   

وال ُيقصد بـ »األمة« هنا األمة مبعناها العريض العابر لألوطان، بل األمة مبعناها 

الوطني )Nation(، وهو تفكير يعطي سيادة كاملة للمجتمع في إدارة شؤونه، وهذا 

طْرح يشبه مقولة »اإلرادة العامة« لدى »جان جاك روسو«. وهو طرٌح يعيد االعتبار 

للمجتمع بحميع مكوناته، ويفصل بطريقة غير مباشرة بني املجالني السياسي والديني 

على أساس أن لكل منهما منطقه ومنطلقاته وأدواته اخلاصة به، وال يكتفي باالعتراف 

باملسيحية واملسيحيني مكونًا أساسيًا في احملتمعات العربية، بل ينتقل إلى مستوى 

الشراكة الفعلية في إدارة الشأن العام. 

لم  التي  أمل،  حركة  أولهما  رئيسان،  شيعيان  تنظيمان  هنالك  لبنان،  في   

حتمل منذ البداية خطابًا أيديولوجيًا أو إسالميًا خاصًا حول موضوع السلطة، بل 

كان خطابها يركز على فكرَتي العدالة االجتماعية واملساواة، باملطالبة برفع الغنب عن 

الشيعة، ومساواتهم بغيرهم من اللبنانيني، بخاصة السنة واملسيحيني، أي كان خطاب 

مطالبة باملساواة ال خطاب حكم وغلبة أو هيمنة. املهم في حركة أمل أن مؤسسها 

ورمزها األوحد كان موسى الصدر، وهو شخصية علمائية من قم والنجف، وأعطى 

العمل  الديني، مشروعية  للمجال السياسي من منطلق انفصاله عن املجال  بتصديه 
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السياسي في الوعي الشيعي، والنظر إليه بوصفه شأنًا مجتمعيًا وليس شأنًا دينيًا. 

الالفت أن موسى الصدر شكل مجموعة تأسيسية حلركة أمل نفسها، كان نصفها من 

املسيحيني اللبنانيني، والنصف اآلخر من املسلمني السنة والشيعة والدروز. 

تبنى  الذي  الله،  هو حزب  اللبنانية  الساحة  على  الثاني  الشيعي  والتنظيم   

اجلهادي،  العمل  البداية  منذ  نشاطه  على  يغلب  وظل  بالكامل،  الفقيه«  »والية  مقولة 

لتحرير اجلنوب اللبناني ومواجهة إسرائيل. كانت السياسة عماًل ثانويًا وهامشيًا لديه، 

وبحكم إدراكه أن »والية الفقيه« ال ميكن أن ُيكتب لها النجاح خارج إيران بوصفها 

داخلي،  انتظام  عقيدَة  الفقيه«  »والية  الله  أحال حزب  فقد  للسلطة،  ومرجعية  إطارًا 

وتعامَل مع الواقع اخلارجي وفق القواعد املعمول بها، األمر الذي أعطاه مرونة واسعة 

في التحرك، ال على أساس املنطلق العقدي، بل على أساس موازين القوى الراهنة. 

استالم  إلى  السعي  جلهة  املتداول،  باملعنى  إسالمية  حركة  الله  حزب  عاد  ما  بذلك 

إلى  لديه  والديني  العقدي  االلتزام  بل حتول  وقيمي،  لتعميم منوذج سلوكي  السلطة 

سلوك وانضباط داخلي ال يسعى إلى تعميمه في املجتمع، أو حتى بني أبناء طائفته 

من الشيعة. 

هذا يعني أن حزب الله لم يعد يتعامل مع املسألة املسيحية في لبنان من   

منظور عقدي أو حتى ديني، بل من منظور سياسي، ووفق موازين القوى وقواعد الربح 

واخلسارة، أي من حسابات براغماتية تخدم رؤيته ودوره والتزاماته اإلقليمية، وليس 

من منطلقاته ومرتكزاته األيديولوجية اخلاصة في موضوع مشروعية السلطة وأصول 

ممارستها. فلعبة السلطة في لبنان، ال تتحمل أي غايات أيديولوجية لتغيير النظام أو 

تطويع احلياة السياسية فيه، بل تتطلب حسن أداء وقدرة مناورة ومنط من التحالفات 

القادرة على التحكم في مفاصل الدولة. 

إقامة  إلى  الله  حزب  عمد  بأْن  املسيحية،  املسألة  على  انعكس  األمر  هذا   

حتالف سياسي مع طرف مسيحي وازن في لبنان، في مقابل حتالف سياسي يجمع 
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السنة واملسيحيني، فانتقلت الثنائية السياسية في لبنان من ثنائية إسالمية - مسيحية، 

إلى ثنائية حلف شيعي - مسيحي مقابل حلف سني - مسيحي. 

الداللة املباشرة لهذا الواقع، ليست االنتقال من الطرح الديني أو العقائدي   

بل  وطنية،  رؤى  أو  مشروعات  أساس  على  التحالفات  وبناء  الوطني  الطرح  إلى 

االنتقال إلى الطرح الطائفي والعصبوي، أي حتالف أقليات أو عصبيات مقابل أقليات 

اجتماعي  واقع  خطيئة  بل  وحده،  الله  حزب  خطيئة  ليست  وهذه  أخرى،  وعصبيات 

عربي، تنزع مقوماته االجتماعية إلى التشظي واالنقسام والتفتت عند أدنى أزمة وأول 

منعطف. فاملجتمع ال ينظر إلى نفسه إال من خالل أجزائه، وال يرى نفسه إال كتلَة 

أجزاء متجاورة، ال وحدة كلية منبثقة من مكوناتها اجلزئية ومستقلة عنها في آن. 

أن  يقبل  أخرى،  أقلية  املسيحية  في  يرى  أقلَِّوّي،  حال  اليوم  الشيعة  حال   

يتضامن معها، ال من باب التصور املشترك للسلطة، وال من باب القيم املشتركة أو 

التسامح املشترك، بل من باب تنازع البقاء بني األقليات، ووفق منطق القهر والغلبة. 

فاالعتراف بني األقليات أو التحالف بينها، أمر سطحي خارجي وبّراني، وال يقوم على 

أرضية قيم مشتركة، بل يستند إلى تهديد مشترك من خصم مشترك، وظروف آنية 

قابلة ألن تتبدل وتتغير ليصبح احلليف والصديق اليوم، خصمًا وعدوًا في املستقبل. 

وهذا يجعل املرء يرى في الدولة في الفضاء العربي، ال دولة احلقوق أو دولة   

الرفاء، وال حتى دولة الشمول والتوتاليتارية، بل دولة العصبيات بامتياز، التي ال ُيحكم 

فيها املجتمع كوحدة كلية قائمة بذاتها، بل يكون احلكم وفق مجريات القوة والغلبة، 

لتكون الدولة دولة العائلة التي حتكمها وتتسمى باسمها، ثم تتخذ لنفسها اسمًا آخر 

وبداية جديدة عندما حتكم عائلة جديدة أو عصبية جديدة. 

الفقهي  العقل  يشار هنا إلى أن املسار احلركي الشيعي، قد سبق مسار   

الشيعي في ما يتعلق باملسألة املسيحية. حيث ما يزال الفقه الشيعي ُينتج أحكام »أهل 

الذمة«، التي تتماثل إلى حد بعيد مع أحكام »أهل الذمة« في الفقه السني. ما يعني أن 
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احلراك الفكري والسياسي الشيعيَّني قد سبقا املسار الفقهي الشيعي الذي لم تتغير 

سة للشيخ املفيد والشريف  قوالبه منذ أكثر من ألف عام، حيث ما تزال النصوص املؤسِّ

املرتضى والشيخ الطوسي، وهم علماء من القرن اخلامس الهجري، حتكم النصوص 

الفقهية الراهنة وتوجهها. 

والسؤال الذي يجب أن ُيسأل هنا، ليس ما إذا كان باب االجتهاد يجب أن   

ُيفتح أو ُيقفل، إذ قد ُيعلن فتحه ويبقى في نتاجاته ومقوالته ومقارباته مقَفاًل ويعيد 

إنتاج مسائله نفسها دائمًا ومن دون توقف. السؤال احلقيقي لالجتهاد املفتوح: ما 

مرتكزات االجتهاد املعاصر، وفرضيات وأسس الفهم اجلديد للنص واملجتمع والسلطة 

والتاريخ، التي متّكن من خلق حيوية اجتهادية، ومساحة حرية واسعة للمجتِهد وراهنية 

فعلية وفاعلة ومؤثرة؟

التعامل  في  والعقدية  األيديولوحية  منطلقاتهم  الشيعة جتاوز  لقد استطاع   

مع الواقع، لكن هذا اخلروج لم يضمن ألي جهة حتقيق فضاء رحب، ألنهم وقعوا في 

شرك املجتمع والواقع، الذي هو أصل املشكلة ومدارها في العالم العربي. 

لهذا السبب، فإن اإلشكالية املسيحية في املشرق العربي، ليست منحصرة   

املجتمع،  في  أصيلة  مكونات  باملسيحيني  االعتراف  يأبى  الذي  اإلسالمي  باخلطاب 

وينظر إليهم على أنهم حالة برانية خارجية يقوم بينها وبني اجلزء األكبر من املجتمع 

عْقد الذمة. كما أن اإلشكالية ليست منحصرة بهيمنة أكثرية على أقلية، رغم أن هذا 

دينية  أقليات  عن  يصدر  وخوٌف  شيعي  خوٌف  العربي  املشرق  في  فهنالك  موجود، 

أخرى، وليس اخلوف شعورًا مقتصرًا على املسيحيني دون غيرهم.. األمر الذي يحّول 

السياسة إلى ساحة صراع أقليات. وقد أخذت تتردد مؤخرًا فكرة حتالف األقليات 

دة بعضها مع بعض، أو فكرة الوالء للمستِبّد ضد األقلية األخرى ذات األكثرية  املهدَّ

العددية، وأخذ بعضهم يستسيغ فكرة حتالف األقليات مقابل األقلية السنية الكبرى 

في  األخرى  املجتمعية  للمكونات  إلغائيَّني  واندفاع  باقتحام  بعضهم،  بنظر  العائدة 



207املسيحيون و»ربيع العرب«

املشرق العربي، وفي أحسن األحوال عودة ذمية تطبَّق بحذافيرها، بخاصة في سوريا 

ولبنان. 

املشكلة تكمن في رؤية املجتمع لنفسه، وهل وصل إلى وحدة صلبة متنعه   

املجتمع عن  أو منعطف خطير؟! عجز  أزمة سياسية  أي  عند  والتفتت  التشظي  من 

اثنية أو دينية أو طائفية، جعله كيانًا هشًا  تكوين هوية عابرة ملكوناته اخلاصة من 

يتداعي ويتذرى ويتجزأ عند أدنى صدمة. وهو حال ثورات »الربيع العربي«، الذي باتت 

مجتمعاته مهددة باالنقسام وبصراعات اثنية وطائفية، بحكم أن هذه الثورات عبرت 

إلى املقلب اآلخر خاليَة اليدين من بدائل قيمية ومنظورية جديدتني. 

أزاحت الثورات سلطة قائمة، لكنها لم تغير منطق السلطة. أزاحت احلاكم   

الفاسد، لكنها لم تعّدل من طرق وقواعد الوصول إلى احلكم وممارسة السلطة. وهي 

متغيرات تضمن تفكيك مفاعيل الواقع السابق، ال سطحه فحسب، بل قعره وأسسه 

أيضًا، وتضمن أاّل يعود القدمي بأشكال وصيغ متعددة، وتعود الدولة هذه املرة بإرادة 

كلية جامعة من املجتمع وجلميع أفراده. 

املسيحيني هو رهان كل عربي، مسلم وغير مسلم، شيعي وسني..  رهان   

على  ملّة  غلبة  منطق  األبد  إلى  ينهي  للطوائف  عابر  مجتمعي  تضامن  خلق  في  هو 

الفرد، وحتميه  إقامة دولة حقوق، تضمن حق  أو كثر عددها، وفي  أخرى مهما قل 

ال من توحش السلطة فحسب، بل من استبداد العصبيات اخلاصة التي تكتفي بغلبِة 

َمن عداها، بل تنزع إلى تهميش الدولة وإلغاء الفرد معًا. إنها قضية كيف ننظر إلى 

أنفسنا وإلى غيرنا وإلى العالم. 
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مناقشة عامة

األستاذ جورج إسحاق: 

ما حدث في مصر في العام 2012 أمر إيجابي للغاية، ألننا وللمرة األولى   

نرى كمواطنني مصريني ماذا يفعل اإلسالميون عندما يصلون إلى السلطة، وتوضحت 

لنا أهدافهم االستئثارية باحلكم، وكيف مت عمليًا إقصاء اآلخرين من مؤسسات الدولة، 

في حني أن اإلخوان املسلمني وعدونا بالعيش في جنة الدميقراطية واملساواة والعدالة 

االجتماعية واحلياة الكرمية. املرجعيات التي حكم بها اإلخوان املسلمون مصر أدت 

إلى فشل ذريع وعلى كل األصعدة، وفي كل املناحي. 

هناك من يرى أن اإلخوان املسلمني في اخلمسينيات من القرن املاضي كانوا   

يتبعون نهجًا مختلفًا عن الذي حكموا فيه مصر خالل العام األخير، لكن هذا الكالم 

غير دقيق وغير صحيح. أول من بدأ العنف في اخلمسينيات هم اإلخوان املسلمون 

حيث قاموا بحرق كنيسة في مدينة السويس.

»الدولة املدنية« في مصر بدأت في عصر محمد علي باشا.. و»أهل الذمة«   

و«اجلزية« املفروضة عليهم، كل ذلك انتهى، ومت إلغاؤه عندما قرر محمد علي أن ُيدخل 

بون بـ«أهل  جميع املصريني في اجليش املصري، فلم يعد هناك مواطنون مصريون يلقَّ

الذمة« أو يدفعون اجلزية ألحد، فاجلميع مواطنون أمام القانون. 

يناير،   25 ثورة  قبل  يحركهم  الدولة  أمن  جهاز  كان  مصر  في  السلفيون   

وكانوا »لعبة« في يده. وفي سياق احلديث عن احلركة السلفية، يجري تداول »فيديو« 

»الكتابية«  يتزوج من  التواصل االجتماعي مفاده أن من حق املسلم أن  في وسائل 

املسيحية لكي يبغضها، مبعنى أن يتزوجها كي يعذبها! أما من يقول على املسيحيني 

أنهم »طابور خامس«، فهذه اتهامات باطلة وال يجوز أن يوسم بها املسيحيون العرب. 

املنسق العام حلركة كفاية، مصر.
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الدكتور زهاء الدين عبيدات*:
من  كان  فقط  الدولة  رأس  وإمنا  مصر،  يحكموا  لم  املسلمون  اإلخوان   

»اإلخوان«. »الدولة العميقة« هي التي كانت حتكم، ومؤسسات حسني مبارك وكل من 

توّرث مصر من العام 1952 هم الذين يحكمون مصر، وال ميكن تقييم جتربة حكم 

اإلخوان املسلمني ملصر من خالل سنة واحدة اتسمت باملناكفات في كل ثناياها. 

أما السلفية اجلهادية، فهي تكّفر املسلمني الُسنة أيضًا. أحد السلفيني قتل   

أباه وأمه، ألن أباه يوّرد اخلضار لألميركان! خطاب السلفية اجلهادية موجه للمسلمني 

الُسنة كما هو موجه للمسيحيني، وقد قام عدد كبير من السلفيني اجلهاديني بقتل أعداد 

كبيرة من املسلمني الُسنة. 

األستاذ جواد بولص**: 
التوصيات:  هذه  ستتوجه  من  فإلى  توصيات،  إلى  ستخلص  الورشة  هذه   

إلى األنظمة السياسية القائمة التي تأخذ دورًا في التكوين احلالي، أم إلى األحزاب 

السياسية والدينية القائمة والتي ال طائل منها؟ 

غزة الكاملة التي متثل نصف فلسطني مساحًة، فيها 1200 مسيحي فقط..   

ومدينة القدس، قدس الصليب والقيامة قبل أن تكون قدس األقصى وقبة الصخرة، 

فيها 4000 مسيحي فقط! وفلسطني مبجموعها من النهر إلى الساحل، فيها نحو 40 

ألف مسيحي.

هذا هو الواقع األليم الذي يعيشه املسيحيون الشرقيون، وعلى هذه الورشة   

أن تقدم اقتراحات لكيفية وقف هذا النزيف، الذي يكاد ينهي تواجد املسيحيني الشرقيني 

في قدس األقداس، قدس الصليب والقيامة، قدس السيد املسيح عليه السالم. 

أنه ضروري حضاريًا  ويرون  املسيحي  املسلم -  بالنسيج  يتغّنون  اجلميع   

يستمر  ملاذا  يعرف  ال  أحدًا  لكّن  ومستقبلنا،  وحاضرنا  ملاضينا  وتاريخيًا،  وثقافيًا 

* عضو املكتب السياسي في حزب الوسط اإلسالمي، األردن.
** محاٍم وكاتب سياسي، فلسطني.
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تهجير املسيحيني العرب إلى خارج املنطقة العربية؟ أميركا مسؤولة عن ذلك، وأميركا 

شيطان، ولكن: ملاذا ينجح الشيطان في مهماته دائمًا؟ وملاذا نعطيه الدوافع والدواعي 

تفرغ  أن  تريد  كذبًا،  للمسيحيني  حمايتها  تّدعي  التي  إسرائيل  له؟  يحلو  ما  ليفعل 

فلسطني من مسيحييها الشرقيني، لذا يجب تشخيص هذا الوضع. 

ال يعقل أن نرى أميركا تفتح أبواب الهجرة أمام مسيحيي الشرق، وحتذو   

األحزاب  من  أو  املسلمني  من  هناك  وليس  أوروبا،  وبلدان  وكندا  أستراليا  حذوها 

م ملسيحيي الشرق  العربية من يحاول أن يقف في وجه هذا اإلغواء واإلغراء الذي يقدَّ

للهجرة غربًا، وليس هناك من يقدم لهم وضعًا أكثر أمنًا وأمانًا وسالمة ليظلوا بيننا؟ 

ال ميكن أن ُتلقى على الضحية، مسؤولية كونها ضحية!

هناك مسيحيون يغّذون النعرات الطائفية بينهم وبني املسلمني، ولكن يبقى   

الواقع ُمّرًا ومريرًا ومأساويًا ومريعًا. وما يجري في فلسطني والعراق وسوريا ومصر 

وشمال إفريقيا من تبييض كامل لهذه املناطق من املسيحية، أمٌر يستدعي دراسته. 

يشاع أن الظواهري وابن الدن وأمثالهما صناعة أميركية وأوروبية، فهل   

هناك مؤشرات تقول إن هؤالء يرتكبون جرائمهم النكراء برعاية أميركية مباشرة. 

الدكتور بشير سعدي:
قيام الدولة الدينية، يستدعي أن يكون جميع املواطنني املقيمني فيها من دين   

واحد، وإال سيكون هناك من يتظلم، وستكون هنالك مطالبات من اآلخرين الذين ال 

ينتمون لهذا الدين، وستنفجر املشكالت حينها في أّي حلظة، بينما املطلوب أن تكون 

الدولة مستقرة أمنيًا وال تشهد زالزل اجتماعية.

احلق  إعطاء  يعني  بعينها،  طائفة  إلى  ترتكز  إسالمية  دينية  دولة  إقامة   

لبقية الطوائف اإلسالمية كي تقيم دولها اخلاصة: الدولة اإلسالمية الُسنية، والدولة 

اإلسالمية الشيعية، والدولة اإلسالمية اإلسماعيلية، والدولة اإلسالمية العلوية، والدولة 

مسؤول املكتب السياسي للمنظمة اآلثورية الدميقراطية، عضو مجلس الشعب سابقًا، سوريا.
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اإلسالمية الدرزية.. إلخ. 

إن طرح قيام دولة دينية خطر بذاته، ألنه يعطي التبرير لقيام دول لديانات   

أخرى كالدولة اليهودية، ولرمبا قيام الدولة املسيحية افتراضيًا، وسيتفرع عن ذلك دولة 

مسيحية أرثوذكسية، ودولة مسيحية كاثوليكية، ودولة مسيحية بروتستانتية.. إلخ. 

فعندما يعطي اإلنسان لنفسه حقًا ما، عليه أاّل يعترض أن ميارس غيره حقًا مماثاًل، 

وإال لن تكون هنالك مساواة أو عدالة اجتماعية. 

الدين حتى يتمكن من القيام برسالته، يجب أن يبتعد عن السياسة ويقتصر   

الدين  يولَج  على عالقة فردية، دينية، أخالقية، روحية، بني اإلنسان واخلالق. عندما 

ل الدين، وُيساء إليه وإلى صفائه وسماحته، ألن السياسة فيها الكثير  بالسياسة يعطَّ

من الدسائس واملؤامرات واحلروب، ويجب أن نحمي الدين من السياسة مثلما يجب 

حماية السياسة من الدين. 

إن أي فكر يخالف الفكر اإلنساني الذي وافقت عليه كل الدول وكرسته في   

وحرية  الفكر،  حرية  على  يقوم  والذي  اإلنسان،  حقوق  وشرعة  املتحدة  األمم  ميثاق 

مناهض  فكر  هو  املتساوية،  واملواطنة  والعدل  واجلماعات،  األفراد  وحرية  املعتقد، 

وعدم  إللغائه  العمل  ويجب  اإلنساني،  الفكر  لتطور  ومناهض  اإلنسان،  ملصلحة 

تشريعه. وحتى األفكار السياسية التي اتسمت بالتعصب والعنصرية وإلغاء اآلخر، 

حّرمها املجتمع املتطور وحّرمها الفكر اإلنساني على مر العصور، واألكثر داللة على 

ذلك حترمي الفكر النازي والفكر الفاشي اللذين حاربتهما البشرية جمعاء. 

األب رفعت بدر:
هل سيعترف اإلخوان املسلمون بحرية العبادة ويجيزونها في حالة تسلّمهم   

الدينية  العبادة وليس عن احلرية  بلد عربي؟ احلديث هنا عن حرية  السلطة في أي 

جلميع األديان والطوائف - اإلسالمية واملسيحية - وحق كل إنسان في تغيير دينه. 

مدير املركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم، األردن.
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ثمة سؤاالن عن السلفية األردنية؛ ما الذي مييز هذه احلركة عن سواها من   

احلركات السلفية؟ وما مدى صحة حتّولها مؤخرًا من الدعوة إلى اجلهاد؟ 

خوف املسيحيني العرب ليس من السلفيني أو اإلخوان املسلمني، إمنا خوفهم   

من ثالث فئات؛ األولى ميثلها حزب الوسط اإلسالمي الذي يدير أحُد أعضائه فضائية 

الدولية«، فقد عرضت هذه الفضائية برنامجًا في شهر رمضان املنصرم،  »احلقيقة 

فضائية  واملباشر.  احلي  البث  عبر  إسالمهم  يعلنون  مع مسيحيني  »تعليلة«  يتضمن 

تعمل داخل األراضي األردنية وتعلن: »أيها املسيحيون في األردن أعلنوا إسالمكم!«، 

لهؤالء  يتعرض  من  إن  مسدسًا،  يحمل  وهو  يقول  الذي  املشايخ  أحد  وتستضيف 

املسيحيني الذين أعلنوا إسالمهم على شاشة التلفزة، فهذا املسدس جاهز حلمايتهم! 

هذا الذي يخيف؛ أن تظهر بصورة رائعة وتقدم أفكارًا معتدلة، فيما تخفي جوانب 

أخرى من الدعاوى واألفكار. 

والفئة الثانية التي تخيف املسيحيني العرب هي فئة األزهر وعلمائه، فشيخ   

األزهر يرفض العودة إلى احلوار اإلسالمي - املسيحي، والفاتيكان أرسل له مئات 

الوسطاء والدعوات، ومؤخرًا مت إرسال دعوة له من البابا فرانسيس ليغير رأيه وينهي 

مقاطعة احلوار اإلسالمي - املسيحي، ألن لألزهر قيمة دينية ومعنوية وفكرية كبيرة 

في العالم. فلماذا هذا التعنت؟

أساتذة  بعض  فيمثلها  العرب  املسيحيني  تخيف  التي  الثالثة  الفئة  أما   

اجلامعات األردنية، من غير احملسوبني على السلفية أو حركة اإلخوان املسلمني أو 

يؤيد  التي  البيانات  من  الكثير  مؤخرًا  أصدر  األساتذة  أحد  هنالك  الوسط.  أحزاب 

فيها هدم الكنائس في مصر وحرقها وتدميرها، ويؤيد قتل املؤمنني واملصلنّي الذين 

ونها.  يؤمُّ
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الدكتور باسل حسني: 
البحث في حركة اإلخوان املسلمني ضروري ومهم. وقد تصدى د. يحيى   

الكبيسي لهذه املهمة، ويا حبذا لو كان عنوان ورقته »اإلخوان املسلمون بني الفكر 

واملمارسة«، فلدى اإلخوان املسلمني فكر، ولديهم ممارسة، وميكن املقارنة بني فكر 

اجلماعة وممارساتها على أرض الواقع من خالل حكمها أو تسلمها للسلطة التنفيذية 

في مصر. 

كما أن »اإلخوان« يحكمون في السودان، وفي املغرب، وهناك »اإلخوان«   

لبنان، وهناك كتابات راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة اإلخواني في تونس  في 

الذي كتب كثيرًا حول املسيحيني في الدول العربية، وله مقاربة أوضح فيها أن العربي 

املسيحي أقرب إليه من الباكستاني املسلم.

احلديث حول اإلخوان املسلمني اقتصر على التجربة املصرية، ولم يتطرق   

في  مشاركتهم  تشهد  التي  الدول  في  وحتديدًا  األخرى،  تواجدهم  أماكن  في  إليهم 

السلطة أو سيطرتهم على احلكومة أو تسلّمهم رئاسة الدولة.

اإلسالمي،  الفقه  في  وما جاء  النصوص  إلى  اإلسالمية حتتكم  اجلماعات   

لذا يجب أاّل ينَظر إليها من منظور ليبرالي عند احلديث عنها، ألن هذا فيه إجحافًا 

جلماعة مثل »اإلخوان املسلمني«، فاإلخوان املسلمون قدموا منذ حسن البنا، مؤسس 

األخرى  اإلسالمية  اجلماعات  قدمته  ما  مع  مقارنة  متقدمة  حداثية  نظرًة  اجلماعة، 

حول التعامل مع املسيحيني العرب، ولم تكن هذه النظرة مقتصرة على الفكر، بل هي 

مقرونة باملمارسة أيضًا. ألم يكن هناك عضوان من املسيحيني في املكتب السياسي 

أثناء تأسيس جماعة اإلخوان املسلمني؟ هناك مسيحيون شاركوا في تأسيس حركة 

اإلخوان املسلمني وكانوا قريبني جدًا منها. وفي العام 1944 حينما رشح حسن البنا 

نفسه لالنتخابات، كان أحد وكالئه في مدينة اإلسماعيلية مسيحّي. 

محمد بديع، املرشد العام لإلخوان املسلمني في مصر، قال في أول خطاب له   

نائب مدير املركز العراقي للدراسات االستراتيجية.
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بعد أن تسلم اإلخوان املسلمون الرئاسة: »املسيحيون إخواننا وشركاؤنا في الوطن، 

والتعاون معهم من أجل بناء الوطن فريضة«. لكن، هل الصورة ناصعة البياض في 

على  »اجلزية«  فرض  عن  مشهور حتدث  فمصطفى  ال!  اإلخوانية؟  اخلطابات  جميع 

املسيحيني، ومحمد احلبيب دعا إلى عدم بناء الكنائس، والشيخ يوسف القرضاوي 

قال إن املناصب هي تنفيذ وليست تفويضًا.. ورّد حسن الهضيبي على سؤال لصحيفة 

احلياة في العام 1995 حول املسيحيني »هل هم ذميون أم مواطنون؟« بقوله: »االثنان 

معًا«، وعندما ُطلب منه جواٌب محدد قال: »املسيحيون ذميون«. 

األستاذة فوزية الزعبي: 
احلديث عن املسيحيني في »ربيع العرب«، ُيشعر املرء أن املسيحيني أغراب   

أو أجانب في بالد العرب، بينما هم في حقيقة األمر عرب »أقحاح«، حتى لو كان قسٌم 

منهم أرمنيًا أو سريانيًا، فقد أصبح عربيًا مع املمارسة، وهذا ال يعيبه. 

يوسف القرضاوي ال ميثل املسلمني، وهو ينطق بقرارات سياسية على لسان   

حكامه، الذين هم »خارج اللعبة« وليسوا سوى »أحجار على رقعة شطرجن«، هؤالء 

يسيئون لإلسالم واملسلمني. 

ال بد أن يكون هناك دستور قوي وشامل يضعه املسيحيون من إجنيلهم، واملسلمون 

األمر  نهاية  وفي  فاشل،  مادي  بلد  هو  الروحانيات  ال حتكمه  بلدًا  ألن  قرآنهم،  من 

سينهار ويندثر بفعل الصراعات الطائفية واالثنية والقبلية والعرقية. 

هناك حتسس بني املسلمني واملسيحيني في زمننا هذا، بينما عاش الطرفان   

منذ ما قبل العهد التركي، في وئام، وتعايشوا أيام الفتح العمري للقدس، في حالة من 

األخوة والتعاون، ولكن احلروب الصليبية خلقت نوعًا من التحسس بينهم. عندما غزا 

األوروبيون الشرق أطلقوا على حروبهم: »احلروب الصليبية«، بينما أطلقنا عليها نحن: 

»حروب الفرجنة«. غزو نابليون بونابرت ملصر، وغزو الدول األوروبية لبالد الشام، هو 

ناشطة في العمل االجتماعي والثقافي، األردن.
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الذي تسبب في تخلفنا االقتصادي والصناعي والعلمي والتكنولوجي.. هذه الغزوات 

هي التي نهبت ثرواتنا وتاريخنا وحاضرنا، وولّدت لدى املسلمني في الشرق العربي 

اخلوف والشك والريبة من املسيحيني في الغرب ومن أهدافهم االستعمارية. وأصبح 

لدى العربي املسلم خوف من الغرب عمومًا، وليس من الدين املسيحي كدين.

الفاتيكان يقول للمسلمني: »أبعدوا الدين عن السياسة«، لكنه الفاتيكان -   

والبابا نفسه -  يتدخل في السياسة. وإذا أصدر شيخ األزهر فتوى بناًء على قرارات 

احلاكم، تهاجمنا أميركا ودول الغرب، رغم أننا كمسلمني غير مسؤولني عن فتواه. 

ال  فهؤالء  القرضاوي،  عن  وال  األزهر  مشايخ  عن  راضية  ليست  العربية  الشعوب 

ميثلوننا. 

يتساءل املرء: من أدخل إسرائيل والصهيونية إلى بالدنا؟ أليست هي بالد   

فلسطني؟  واحتالل  إسرائيل  قيام  من  هدفهم  فما  والغربيني؟  األوروبيني  املسيحيني 

فرنسا  ومتخلّفة؟!  ومجّزأة  مفتتة  العربية  الدول  وإبقاء  العربية،  الوحدة  شّق  أليس 

وبريطاينا وأملانيا والفاتيكان ونابليون ووعد بلفور.. هؤالء زرعوا إسرائيل في فلسطني 

قلب عاملنا العربي؟ 

بيع  اليهود في مسألة  وفي سياق متصل، إن تعاون بعض املسيحيني مع   

األراضي التابعة للكنيسة لليهود في فلسطني، خلق نوعًا من التحسس ما بني املسلمني 

واملسيحيني.

لقد خلّصنا الغرب من العثمانيني، لكن العثمانيني كانوا أرحم منهم! يجب   

أن ننشر احملبة والسالم بني بعضنا بعضًا، مسلمني ومسيحيني، وأن نعيش في وطن 

واحد. 

النائب د. رائد حجازين:
نريد  ال  مسيحّي.  أنني  أنكر  أن  أستطيع  وال  مسيحي،  كركي  عربي  أنا   

عضو مجلس النواب األردني.
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بأنهم  العرب  املسيحيني  ونعِتِهم  املسلمني،  واإلخوان  السلفيني  متاهات  في  الدخول 

»صليبيون وكفار«. القسم األكبر من الغربيني ملحدون وال يؤمنون بإله، وهم مسيحيون 

باالسم فقط. كما أن الدول »الصليبية« تؤمن فقط مبصاحلها االقتصادية والسياسية. 

إليه  أشار  الذي  النحو  على  هي  العرب  املسيحيني  املسلمني جتاه  اإلخوان  سياسة 

»الفئة  هم  العرب  املسيحيون  اجلماعة.  تأسيس  منذ  تتغير  ولم  إسحاق،  جورج  د. 

املستضَعفة«، وهم عرضة النتقام اإلخوان املسلمني بشكل دائم، رمبا ألن عددهم قليل 

مقارنة مع عدد املسلمني. حتى األنظمة السياسية القائمة، تشجع ما تقوم به بعض 

التيارات اإلسالمية السلفية واإلخوانية.

وعندما يحرض الشيخ يوسف القرضاوي على املسيحيني العرب، ومن ثم   

يقال إنه ال ميثل املسلمني، فهذه مقاربة غير صحيحة، فالقرضاوي رئيس احتاد علماء 

املسلمني، وهو عضو في األزهر الشريف.. القرضاوي املقيم عند أمير قطر، عندما 

يتحدث في خطبة اجلمعة، يستمع له نحو مليون مسلم، وتتاح له محطة إعالمية كبيرة 

ومسموعة على مستوى العالم هي فضائية »اجلزيرة« التي يشاهدها مئات املاليني. 

وفي هذه اخلطبة التي ُتَبّث بشكل حي ومباشر، يحرض القرضاوي على املسيحيني 

في مصر بشكل خاص، وعلى املسيحيني العرب بشكل عام. 

وفي  العرب،  املسيحيني  على  باملطلق  حتريض  هنالك  يكن  لم  سوريا  في   

النظامان  كان  فقد  العرب،  املسيحيني  تعترض  مشكالت  أي  هناك  يكن  لم  العراق 

والتيارات  السلفية  التيارات  الكلمة.  معنى  بكل  قويَّني  علمانيَّني  والعراقي  السوري 

اإلسالمية الشبيهة هي التي حترض على املسيحيني العرب حاليًا، حتى بلغ بها األمر 

إلى تكفير التيارات اإلسالمية أو املسلمني الذين ال يسيرون في ركابها أو يختلفون 

معها في السياسة واألهداف. واملسيحي اجليد من وجهة نظرها هو الذي ال يقف وال 

يتساوق مع النظام القائم الذي تناهضه أو تقاتله. 
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األستاذ طارق التل:
قدم د. جورج إسحاق خطابًا مستِفزًا، بهجومه العنيف على محمد مرسي   

وفترة رئاسته الشرعية، وقد تنّكر للشرعية ولفكرة احلرية املطلقة التي كانت سائدة 

في عهد الرئيس محمد مرسي، وانقلب مع العسكريني الذين قتلوا الشعب املصري في 

»رابعة العدوية« وفي ميدان النهضة وفي شوارع القاهرة واإلسكندرية في مذابح لم 

يشهدها الشعب املصري من قبل.

بشأن ورقة د. يحيى الكبيسي حول جماعة اإلخوان املسلمني، إن خطاب   

اإلخوان املسلمني واحد ولم يتغير، وهم لم يتنكروا يومًا ما إلى مبادئهم وأفكارهم 

وأهدافهم، إنهم يسعون إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية على نظام احلكم في أي دولة 

الشريعة  تطبيق  إلى  يسعون  وهم  بالتدريج.  ولكن  اإلسالمية،  أو  العربية  الدول  من 

اإلسالمية بني الفترات املختلفة وفي الظروف املختلفة، وتركيزهم على نقطة دون أخرى 

ال يعني في أي حال أن هنالك تناقضًا في خطابهم أو في مواقفهم، سواء جلهة تطبيق 

الشريعة اإلسالمية، أو جلهة قضايا أخرى تهم املجتمع العربي اإلسالمي. 

وحول موضوع »تدريس الدين املسيحي«، عندما تكون هناك أكثرية مسلمة   

في املدارس، ونسبة الطلبة املسيحيني محدودة، هل يتوجب تدريس الدين املسيحي في 

جميع املدارس؟ من حق الطلبة املسيحيني أن يْدرسوا الدين املسيحي في مدارسهم 

بالتأكيد، وإذا سنحت الظروف أن يدرَّس دينهم في املدارس كافة فهذه قضية إجرائية، 

وال ُتَعّد مشكلة أو معضلة ال ميكن حلها. 

أما أن اإلخوان املسلمني »قَتلة وإرهابيون« كما قال د. جورج إسحاق، ال بد   

من التذكير أنهم كانوا مجاهدين في فلسطني، وخاضوا حرب الدفاع عن فلسطني في 

العام 1948، وخاضوا حرب قناة السويس ملدة سنتني حتى قامت الثورة في مصر 

)ثورة الضباط األحرار( في العام 1952، وشاركوا -وكانوا سلميني- في ثورة 25 

يناير ضد الرئيس حسني مبارك، وهم اآلن ُيَقّتلون وحُتَرق مراكزهم ومقراتهم، ومع 

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل اإلسالمي، األردن.
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ذلك أصروا على سلمّيتهم وقالوا: »سلمّيتنا أقوى من الرصاص!«. 

لقد ُقتل »اخلازندار« في زمن حسن البنا رحمه الله، وكان الذين قتلوه من   

»اإلخوان املسلمني«، فقال البنا حينئذ: »هؤالء القتلة ال هم من اإلخوان وال هم من 

املسلمني«، واستنكر فعلتهم بشدة بالرغم من ظلم »اخلازندار«. 

اخلطاب واضح عند جماعة اإلخوان املسلمني جتاه املسيحيني العرب، فمنذ   

زمن حسن البنا وحتى زمن محمد بديع، ظلت العالقات في احلياة واملمارسة العملية 

اليومية مع األقباط قائمة على الود واحملبة، ليس فيها تشنج أو توتر، وعندما جرت 

يحمون  املسيحيون  واملسيحيني، ظل  املسلمني  بني  الفتنة  مؤامرات ودسائس إليقاع 

املسلمني، وظل املسلمون يحمون املسيحيني.

علماء  هيئة  رئيُس  فهو  القرضاوي،  يوسف  الشيخ  عن  قيل  ما  على  وردًا   

املسلمني، لكنه من البشر؛ يخطئ ويصيب! أما مواقفه فهي في املجمل مواقف وطنية 

وتصاحلية، وهي مواقف مع املسيحيني، وإذا ما انتقَد مواقف املسيحيني الذين وقفوا 

مع االنقالب العسكري في مصر ضد شرعية محمد مرسي، فهذا ال يعني أنه انتقد 

املسيحيني ككل، أو لكونهم مسيحيني. 

األستاذ خالد عبيد العلواني:
سل، وهو الذي أنزل الكتب السماوية،  الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الرُّ  
وهو من قال إن محمدًا صلى الله عليه وسلم، هو خامت األنبياء والرسل، وإن القرآن 

آخر الكتب السماوية، وإن على البشرية جمعاء أن تؤمن مبحمد صلى الله عليه وسلم 

وبالقرآن الكرمي، وأن تؤمن ببقية األنبياء والكتب أيضًا. وقال الله تعالى في محكم 

التنزيل: »آمن الرسول مبا ُأنزل اليه من ربه، واملؤمنون، كلٌّ آمن بالله ومالئكته وكتبه 

ورسله، ال نفّرق بني أحد من رسله«. فال تناقض في كتابات اإلسالميني، بل التناقض 

موجود لدى من يريد أن يلوي النصوص، أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض! يقول الله 

عضو املكتب السياسي في احلزب اإلسالمي العراقي.



كات اإلسالمية
الفصل الثالث: املسيحيون في خطاب احلر

220

تعالى ألهل الكتاب: »أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل 

ذلك منكم إال خزٌي في احلياة الدنيا، ويوم القيامة ُيرّدون إلى أشد العذاب، وما الله 

بغافل عما تعملون« )البقرة، 85(.

يبدو أن هذا اخلطاب القرآني يحتاجه املسلمون اليوم أكثر مما يحتاجه أهل الكتاب. 

الدكتور أحمد نوفل*:
هنالك تطرف لدى الطرفني؛ هنالك تطرف مسيحي ضد املسيحيني أنفسهم،   
ليس  التطرف  أن  مبعنى  أنفسهم.  املسلمني  ضد  إسالمي  تطرف  أيضًا،  وهنالك 

بالضرورة أن يكون موّجهًا ضد الطرف اآلخر في املعادلة. في لبنان جرت أعمال عنف 

من ِقَبل مسيحيني ضد مسيحيني ال يتفقون معهم في مواقفهم السياسية. قَتلة طوني 

فرجنية ليسوا من املسلمني، وإمنا هم من املسيحيني الذين عارضوا مواقفه السياسية. 

ولكن  املسيحيني،  السلفية ضد  احلركة  في  تيارات  ِقَبل  من  تطرف  هنالك   

معظم ضحايا احلركة السلفية هم من املسلمني أنفسهم، ومن السّنة املختلفني معهم 

في مواقفهم والذين يناهضون أعمالهم املتطرفة واإلجرامية الشنيعة. 

األقصى  واملسجد  فلسطني  لكون حترير  السلفية  للتيارات  انتقادات  هناك   

غير موجود على الئحتهم أو في برامجهم. وهنالك خشية من السلفيني بسبب التطرف 

واإلرهاب الفكري الذين ميارسونه بحق املسلمني أنفسهم، وحتديدًا أهل الُسّنة.

ثمة سؤال موجه إلى د. وجيه قانصو، الذي ركز على موقف »حزب الدعوة«   

الشيعي وهو يتحدث عن موقف الشيعة من املسيحيني؛ هل هذا هو املوقف الرسمي 

موقف سياسي  هو  أم  ورقته،  في  قانصو  طرحها  التي  القضايا  جميع  من  للشيعة 

للحزب فقط؟ 

األستاذ ضرغام هلسة**:
السياسة.  مربع  إلى  إعادته  وعلينا  وفكريًا،  دينيًا  يتخذ طابعًا  احلوار  بدأ   

* أستاذ العلوم السياسية، في جامعة اليرموك، األردن. 
** كاتب سياسي، عضو قيادي سابق في حزب الوحدة الشعبية الدميقراطي، األردن.
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باألردن، كانت األجهزة  العرفية  فترة األحكام  السجن، في  ُيَزّج بي في  عندما كان 

من  سجناء  مع  زنزانة  في  فتضعني  كمسيحي،  وليس  كماركسي،  تعاملني  األمنية 

اإلخوان املسلمني أو حزب التحرير اإلسالمي أو تيار التكفير والهجرة أو حركة »فتح« 

أو اجلبهة الشعبية أو اجلبهة الدميقراطية أو احلزب الشيوعي أو احلزب االشتراكي... 

إلخ، وهي تهدف من ذلك إلى تشكيل حالة »اضطهاد مزدوج«، ولكننا كنا جند قاعدة 

من التوافق عندما جنلس معًا، إذا كنا جميعًا من أبناء بالد الشام. فاخلطورة عندما 

يكون هناك حزبّي باسم الدين، قدَم من السعودية أو من بلدان اخلليج. 

نحن في بالد الشام، نعطي رونقًا ملفهوم العالقات بني املسلم واملسيحي،   

الدين  تكييف  ويتم  سياسيًا  طابعًا  تأخذ  بدأت  عندما  تشوهت،  العالقات  هذه  لكن 

في  البحث  هدفه  هنا  احلوار  املأزق؟  هذا  من  املَخرج  ما  سياسية.  مصالح  خلدمة 

العربي في حالة  العالم  مشكالت موضوعية نتجت عن عملية سياسية، جوهرها أن 

من املخاض واملتغيرات. النص القرآني كما أرى »حّمال أوجه«، وهذا ما قاله علي 

عندما  الرجال«.  يستنطقه  ولكن  ينطق،  ال  »القرآن  وجهه:  الله  كرم  طالب  أبي  بن 

تهتز أكبر مرجعية في العالم العربي واإلسالمي )األزهر(، وتسود مرجعيات املاللي 

في أفغانستان وباكستان وسواهما، يتم إدخال مفاهيم ال تناسب واقعنا كمسلمني 

ومسيحيني عرب، وفي هذه احلالة تغيب املرجعية. 

ميثالن  ال  فإنهما  السياسة،  في  العمل  أرادا  إذا  والسلفي  »اإلخواجني«   

الدين، وحزب الوسط اإلسالمي، الذي يشتغل في السياسة وعالقته قوية مع األميركان 

الدين  ميثل  ال  لكنه  كنيسته،  ميثل  مسيحي  بدر  رفعت  واألب  الدين،  ميثل  ال  مثاًل، 

املسيحي أو املسيحيني جميعهم. 

الدكتور إبراهيم شردوب:
لم  السوريني،  املسلمني  اإلخوان  أن  مداخلته  في  الكبيسي  يحيى  د.  ذكَر   

عضو جماعة اإلخوان املسلمني في سوريا.
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يشيروا في مشروعهم السياسي )2004(، للمسيحيني العرب في سوريا ال من قريب 

وال من بعيد، والسؤال هنا: هل األَولى أن يشيروا إلى املسيحيني أم أن يشيروا إلى 

سوريا املستقبل وفق رؤيتهم؟ 

من  أنهم  على  املسلمون  اإلخوان  إليهم  ينظر  الطوائف  وبقية  املسيحيون   

املكونات السياسية املوجودة داخل املجتمع السوري، وبالتالي عندما يتحدث اإلخوان 

جميع  إلى  واحد  مبنظار  ينظرون  فهم  املستقبل،  سوريا  عن  السوريون  املسلمون 

الطوائف، ويقولون إن هذه هي مكونات املجتمع السوري. إن عدم ذكر املسيحيني في 

املشروع السياسي لـ »اإلخوان« أمر إيجابي وليس سلبيًا، فال يجوز أن نذّكر في كل 

قضية صغيرة وكبيرة أن املسيحيني السوريني هم مواطنون سوريون.

املسلمني  اإلخوان  جماعة  رؤية  ميثل  الذي  السياسي  املشروع  في  جاء   

السوريني، ملستقبل سوريا: »تقوم الدولة احلديثة التي نتبناها وندعو إليها، على جملة 

من املرتكزات نعّدها األساس املتني لبناء دولة قادرة على القيام بأعباء أي مشروع 

حضاري تسعى األمة إلى حتقيقه في مسيرتها الوطنية والقومية واإلنسانية«. ومن 

هذه املرتكزات، قضية »املواطنة«. 

»اإلخوان«  لـ  السياسي  واملشروع  »املواطنة«،  عن  كثيرًا  احلديث  يتم   

السوريني خطوة رائدة ومتقدمة في هذا املجال، فهو يتضمن أن »املواطنة« أو اجلنسية 

التي متنحها الدولة لرعاياها من املواطنني حتل محل مفهوم »أهل الذمة«، وأن هذه 

»املواطنة« أساس املشاركة الكاملة واملساواة التامة في احلقوق والواجبات السياسية 

واملدنية التي يكفلها الدستور. 

مبادئ  على  يقوم  والطائفي  العرقي  التنوع  مع  التعامل  أن  وترى اجلماعة   

كفلها  التي  السوريني  املواطنني  جلميع  والعبادة  العقيدة  حرية  احترام  منها:  عدة، 

256(. ومن  )البقرة،  الدين«  في  إكراه  »ال  تعالى:  يقول  بنّي وجلي،  اإلسالم بشكل 

على  والتأكيد  اآلخر،  على  واالنفتاح  واحلوار  التسامح  روح  تعميق  أيضًا:  املبادئ 
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أن لكل طائفة احلق في االحتفاظ مبعتقداتها اخلاصة وأن يكون لها دورها الوطني، 

وتعميق روح املواطنة، واعتماد مبدأ املساواة في احلقوق والواجبات، وفي مبدأ الكفاءة 

والتساوي في الفرص أمام جميع املواطنني السوريني للمشاركة في بناء املؤسسات 

السياسية واالقتصادية والتعليمية والعسكرية واألمنية في سوريا.

اإلخوان املسلمون لم يحكموا في مصر حتى تقاس التجربة على ما سوف   

يحدث في سوريا مستقباًل حني يحكم اإلخوان املسلمون فيها.. ملاذا ُأجهضت التجرية 

الدميقراطية التي قامت في مصر، وملاذا لم ُتتَرك لتنضج؟

األستاذ جان عزيز:
وآله  وعلى صحبه  محمد  على  »السالم  بقوله:  احلديث  اجللسة  رئيس  بدأ   

ومن وااله«، ولكن ماذا عن الذي لم ُيَواِله؟ هل ُتلقى عليه احلرب، هل ُيقتل، أو ُيخَطف 

أّي نوع من  ر ممتلكاته؟! هذا هو جوهر املشكلة منذ قرون، وال ميكن قبول  تدمَّ أو 

التفسيرات بأن هذه العبارة من الشكليات أو من األدبيات. 

اليهود، لكنها  مشكلة اإلسالم السياسي ليست فقط مع املسيحيني أو مع   

القضية  مع »اآلخر املختلف«، وهذا مفهوم قانوني دولي، حقوقي، إنساني وثقافي. 

التصرف بجسدها في مصر،  املهدي في  علياء  السيدة  نتعاطى مع حق  هي: كيف 

ومع حق الشاعر السعودي حمدي كشغري في كتابة قصيدة عن »محمد« من دون أن 

يالحقه »اإلنتربول«، ومع حق بشرى املقطري في اليمن في كتابة قصيدة »الله الذي ال 

يرانها« من دون أن ُينَظر إليها على أنها مجرمة، ومع حق د. موسى البديري في رسم 

كاريكاتير من دون أن يضطر إلى مواجهة التكفيريني. 

الكالم  وكل  وأخيرًا.  أواًل  اإلنسان  قضية  هي  العربية  املنطقة  في  القضية   

الذي يقوله اإلسالم السياسي ُيخَتبر عند اإلجابة عن سؤال واحد: هل يقبلون قانونًا 

مدنيًا اختياريًا لألحوال الشخصية؟ إن لم يقبلوا بهذا فكل ما يقولونه ال معنى له، ألن 

أستاذ جامعي، منسق اللقاء املسيحي - بيت عنيا، لبنان.
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قانون االحوال الشخصية هو الوسيلة الكافية والضامنة والضرورية لـ »أسلمة« كل 

املجتمعات ووضع اليد عليها وقمعها فكريًا وثقافيًا وحضاريًا وسياسيًا. 

عندما يقبل اإلسالم السياسي قانونًا مدنيًا اختياريًا لألحوال الشخصية،   

باستطاعتنا بناء دولة حديثة وقوية ومجتمع متماسك.

األستاذة نيفني ملك: 
ما زال السؤال معلّقًا: هل نقبل اآلخر، أم نقصيه؟ احلراك السياسي مع   

على  بعد  تثبيتها  يتم  لم  دميقراطية  وهنالك جتربة  بعد،  يكتمل  لم  العربي«  »الربيع 

أرض الواقع. هل نقصي جميع التيارات اإلسالمية التي تصدرت املوقف وحققت فوزًا 

في االنتخابات الرئاسية والبرملانية؟ هل نقصيها من املشاركة في احلياة السياسية 

واالجتماعية، وتعود الكرة إلى دائرة التعامل األمني مع هذه التيارات، أم إن احلل كله 

يكمن في قبول اآلخر، ضمن شروط اللعبة السياسية؟! 

لقد أثبتت التجربة في حاالت كثيرة، ومنها حتربة »حزب الله« اللبناني على   

سبيل املثال، جناح التعاطي بالسياسة وخوض »اللعبة السياسية« بعيدًا عن الدين. 

السماوية كافة نتفق عليها، وال خالف في األديان  إنسانية علينا أن  قيم  لدينا  كلنا 

ثوابث حدود  في  به  خاصة  مرجعية  مبادئه  يجعل  أن  منا  ولكل  القيم،  هذه  على 

الدولة املدنية. 

السياسية،  احلياة  اإلسالمية من  التيارات  كل  إقصاء  في  يكمن احلل  هل   

ودفعها للعودة إلى العمل في السر أو »حتت األرض«، أم أن نتبارى جميعًا في الساحة 

السياسية ونقبل أسس »اللعبة السياسية« التي تقّيم نفسها بنفسها مع مرور الزمن، 

ألن احلركات واالجتاهات السياسية تتغير مع تقدم آليات العصر ومع التجربة. 

علينا أن نتيح الفرصة أمام كل التيارات السياسية لتمارس »اللعبة السياسية« بآليات 

بها  نؤمن  التي  املعايير  حدود  في  ولكن  بالسياسة،  الدين  خلط  عن  بعيدًا  سياسية 

عضوة املكتب التنفيذي لإلعالم في حزب الوسط اجلديد، مصر.
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في  يجعلها  أن  وميكنه  بها،  يؤمن  التي  القيمية  منظومته  منا  لكل  كان  وإن  جميعًا، 

خلفيته املرجعية. 

آليات اإلصالح ال تكمن فقط في إقرار دساتير ميكن أن تشتمل على أعظم   

املبادئ وأكثرها رقّيًا وتقدمًا، فالعبرة في التطبيق الواقعي وعلى األرض، ومبا ميس 

حياة الناس ويضمن لهم حقوقهم في حياة كرمية، ومواطنة متساوية مع اآلخر. لدينا 

مجتمعات تعاني من الفقر والعوز واجلوع واجلهل والتعصب والتحيز واخللط، فعلينا 

أن نعمل على أن يكون احلل مجتمعيًا في املقام األول، وأن نفتح حوارات مع اآلخر، 

ومبشاركة فئات املجتمع ومكوناته كافة. 

السياسية  احلركات  من  نريد  وماذا  اآلخر؟  من  املسيحيون  يريد  ماذا   

اإلسالمية؟ ماذا نريد منها أن تقدم للمسيحيني العرب؟ نريد من اجلميع ومن مكونات 

في املدنية  بالدولة  تؤمن  أن  كافة،  واملذهبية  واالثنية  والعرقية  الطائفية  املجتمع 

حدود املواطنة. 

الدكتور عفيف رحمة:
ملاذا لم تظهر دولة مسيحية مشرقية على هذه األرض، منذ أن بّشر سيدنا   

املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم برسالته؟ لإلجابة عن هذا السؤال، هنالك جانبان: 

فقهي وسياسي. 

اجلانب الفقهي جنده في »اإلجنيل«، بقول السيد املسيح عليه السالم: »اعِط   

ما لقيصر لقيصر، وما لله لله«، وجنده في قوله: »مملكتي ليست من هذا العالم«، و»لو 

كانت مملكتي من هذا العالم، لكان خّدامي يجاهدون لكي ال أسلَّم إلى اليهود«. إذًا، لم 

يكن املسيح يبحث عن دولة، فقد كانت مملكته في السموات العلى، وعلى هذا األساس، 

اقتدى جميع املسيحيني به وبتعاليمه، ولم يقيموا لهم دولة في املنطقة العربية أو في 

أي منطقة من العالم، فاملسيحيون في املشرق لم يبحثوا عن دولة في يوم من األيام، 

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة السورية.
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د هذا في رسالة »بولص« إلى أهل رومية، حينما قال:  ولم يبحثوا عن سلطة، وقد تأكَّ

»لتخضع كل نفس للسالطني«.

لكن، هل كان املسيحيون املشرقيون عاجزين عن بناء دولة خاصة بهم.. دولة   

مسيحية مشرقية؟! اإلجابة عن هذا السؤال جندها في اجلانب السياسي، فقد كانت 

بالد املشرق لفترة طويلة محطة صراع بني »الفرس« و»بيزنطة«، حتى جاء اإلسالم 

وكان  األموية«،  »الدولة  هي  إسالمية  دولة  أول  فيها  وتأسست  الشام،  بالد  ودخل 

للمسيحيني املشرقيني دور كبير في تأسيس أركان هذه الدولة وتدعيمها وتعزيزها، 

كما لعبوا دورًا في تعزيز أركان الدولة العباسية التي نشأت في العراق. ومن هؤالء 

»آل سرجون«، ومنهم احلفيد »يوحنا الدمشقي« الذي حتّول إلى أسقف. ومنهم سعيد 

بن ثابت، وسليمان بن عبد امللك، وسلطان بن يعقوب.

إذًا، كان املسيحيون املشرقيون على مقدرة كبيرة في تأسيس دولة مسيحية   

السيد  ألقوال  مصداقية  السلطة،  عن  يبحثوا  أاّل  آثروا  لكنهم  بهم،  خاصة  مشرقية 

املسيح عليه السالم. ومن هذا املنطلق، ميكن احلديث عن عالقة املسيحيني مع السلطة 

احلاكمة واألنظمة السياسية في الدول العربية، بشكل عام. 

دولة  الشام  بالد  في  ُأنشئت  لو  اإلسالمية:  للحركات  موّجه  سؤال  وهناك   

مسيحية مشرقية، هل كان لإلسالم أن ينتشر شمااًل وشرقًا وغربًا؟!

الدكتور يحيى الكبيسي: 
ورد في املشروع السياسي لإلخوان املسلمني السوريني، تعريف »املواطنة«   

يقوم على  انتماًء شرعيًا  املواطنة  نعّد  السياسي،  »في مشروعنا  التالي:  النحو  على 

أساس هويتنا اإلسالمية«. فهل »املواطنة« انتماء شرعّي؟ وعن أي »مواطنة« يتحدث 

هذا املشروع؟ 

ويعّرف املشروع نفسه الدولة املدنية مستخدمًا »النفي«.. إنه ال يوضح ما   

باحث ومستشار في املركز العراقي للدراسات االستراتيجية، العراق.
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هي هذه الدولة، لكنه يذكر أنها ليست الدولة الثيوقراطية، وليست الدولة العسكرية. 

السوريني،  املسلمني  لإلخوان  السياسي  املشروع  في  املوجود  النص  هذا   

منقول باملجمل من مشروع اإلخوان املسلمني املصريني الذي ُطرح في العام 2001. 

حزب احلرية والعدالة في مصر استخدم في مشروعه االنتخابي مصطلح   

»الدولة املدنية اإلسالمية«، من دون أي تعريف لها.. لم يوضح ماهية هذه الدولة، وال 

على أي أساس ُتبنى، ولم يحدد كيف تكون الدولة املدنية اإلسالمية؟ 

هناك الكثير من املفاهيم واملصطلحات احلديثة التي يتم إيرادها هنا وهناك،   

لكن يتم اللعب في صياغاتها بحيث تنطوي على تأويالت كثيرة، وتكون حّمالة أوجه. 

واإلخوان املسلمون السوريون يبرعون في التأويالت حتى ال تنكشف حقيقة موقفهم 

من الدولة املدنية العلمانية، التي تتبنى مبادئ املواطنة واملساواة والعدالة االجتماعية 

جلميع مكونات املجتمع السوري. 

األستاذ مراد الشيشاني:
املسلح. اجلهاد  إلى  الدعوة  من  األردنية  السلفية  انتقلت   

وما مييز السلفية اجلهادية في األردن حتديدًا هو بنيتها العشائرية، فمدينتا السلط 

ومعان من أوائل املدن التي شكلت حاضنة للحركات السلفية األردنية، وأنتجت سلفيني 

جهاديني مارسوا أدوارًا نابعة من وضعهم العشائري، وهذا أسهم في تخفيف حدة 

االحتقان. 

هنالك حالة من العداء بني التيار السلفي اجلهادي والدولة، هذا التيار يؤمن   

العربي  العالم  في  اجلهادية  السلفية  التيارات  بقية  بها  تؤمن  التي  نفسها  باملقوالت 

واإلسالمي.

بشأن الضحايا من املسلمني الُسّنة، كشف مركز األبحاث األمريكي »ويست   

بوينت« الذي يدرس ظاهرة االرهاب، أن 75 % من ضحايا اإلرهاب املرتَكب باسم 

باحث في احلركات السلفية، األردن. 
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التيار اجلهادي السلفي هم من املسلمني الُسنة.

الدكتور وجيه قانصوه:
أحكام  باختفاء  يكون  العرب،  املسيحيون  يعانيه  الذي  املأزق  من  اخلروج   

»الذمية« من الواقع وعدم استعادتها واستخدامها والتطرق إليها من حني إلى آخر. 

يستنطقه  ولكن  ينطق،  ال  »القرآن  وجهه:  الله  كرم  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام  يقول 

الرجال«. فاملشكلة تكمن دائمًا في العالقة مع النص وفي تفسيره، وليس في النص 

نفسه. كل نص حتى لو كانت صياغته جميلة جدًا، ميكن استخراج حكم عنفّي منه. 

املسألة تتعلق بالعقلية التي ُتفَهم النصوص بها. والطرق املعاصرة التي تتداَول فيها 

في  يستشهد  املرء  أن  انتقائية، مبعنى  طرق  والُسنة،  القرآن  من  الدينية  النصوص 

مواقفه وآرائه بآيات معينة ويشيح بوجهه عن آيات أخرى تكملها أو توضحها. 

املطلوب أن تكون هناك رؤية واضحة وجلية، وأن تكون هناك نقلة في طريقة   

ما  ونفهم  نعرف  أن  علينا  الدينية.  النصوص  لقراءة  املعرفي  املنظور  وفي  التفكير 

هو املجتمع، وما هي السلطة، وما هي الدولة، وما هي الدولة املدنية، وما هي دولة 

املواطنة، وما هي دولة العدالة االجتماعية.

أستاذ  الفلسفة في اجلامعة اللبنانية.
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 املسيحيون و»الربيع العربي«.. شركاء في التغيير أم 
حلفاء لألنظمة القائمة؟!

النائبة بسمة بطرس )رئيسة اجللسة(*:

أشكر مركز القدس للدراسات السياسية ومؤسسة كونراد أديناور التاحة 

هذه الفرصة أمام هذه النخبة من مفكرين ومثقفني وباحثني من مختلف الدول العربية، 

ومن كافة االجتاهات السياسية والطائفية واملذهبية واالثنية والعرقية، ملناقشة موضوع 

مهم لشريحة مهمة في الشرق وهي أوضاع املسيحيني في الشرق.

 
األستاذ جورج إسحاق**:

عنوان هذه الورشة »املسيحيون والربيع العربي«، وهو عنوان يحد قلياًل من   

فكرة »املواطنة« التي دفعت عنها طوال حياتي النضالية، حيث اجلميع مواطنون في 

الدولة بصرف النظر عن ديانتهم.

كوادرهم  لكن  واملنّمق،  احللو  الكالم  يْطلقون  في مصر  املسلمون  اإلخوان   

مع  اآلخر،  مع  التصرف  كيفية  يتعلموا  ولم  الواقع،  أرض  على  آخر  شيئًا  متارس 

الشريك في الوطن وفي املواطنة؟ 

املسيحيون في مصر ليسوا كتلة صّماء مطلقًا، وال ميكن وضعهم في قالب واحد، أو 

عّدهم كتلة واحدة، كأْن ُيقال: »املسيحيون والربيع العربي«. 

وهذا  يونيو،   30 ثورة  في  السبب  هم  املسيحيني  أن  يروج  من  هناك   

تعداد  إن  تقول  احلكومة،  تصدرها  التي  الرسمية  فاألرقام  يجوز،  وال  معيب  كالم 

املسيحيني في مصر يبلغ أربعة ماليني نسمة، بينما خرَج 33 مليون مواطن مصري 

إلى الشوارع يتظاهرون ضد حكم محمد مرسي وضد حكم اإلخوان املسلمني. 

* عضو مجلس النواب العراقي.
** املنسق العام حلركة كفاية، مصر.
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وهناك من يقول إن ما حدث في مصر يوم 30 يونيو هو انقالب عسكري.   

هذا يعّد »إهانة« للشعب املصري.. فالذي حدث هو حراك شعبي »محترم«، ومحمد 

في  وقال  احلكم«،  عن  أتنازل  سوف  الشارع ضدي  خرج  »إذا  قال:  نفسه  مرسي 

مناسبة أخرى: »شرعية امليدان جُتّب شرعية البرملان«. 

إن السياسة الشمولية التي سادت دول املنطقة حتت ذريعة دعم االستقالل   

والتنمية، وحتقيق العدالة االجتماعية، ضّيقت مساحة املجال العام إلى حد كبير، إلى 

درجة أنها طردت منه جميع اجلماهير، مبعنى أن املسلمني واملسيحيني على حد سواء 

ُطردوا من العمل العام. ال شك في أن املسجد والكنيسة ميثالن بدياًل للمجال العام، 

فعندما قال الرئيس الراحل أنور السادات: »أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة«، انكمش 

املسيحيون وانكفأوا على أنفسهم داخل الكنيسة، وأصبح هذا هو مجالهم العام الذي 

يشتغلون فيه ويعملون من خالله، وقد »حاربنا« لفترة طويلة جدًا، كي ُنخرج املسيحيني 

من داخل الكنيسة، وجنعلهم ينخرطون في العمل العام للدولة. 

بشأن نفوذ التيار اإلسالمي وخطابه املتشدد، هنالك خطابات إسالمية فيها   

قبول لآلخر، وهي مقبولة من اآلخر أيضًا، وهنالك خطاب غير مقبول، جعل الناس 

يبتعدون عن العمل العام وينصرفون عن التيارات اإلسالمية. وقد تصاعدت حركات 

اإلسالم السياسي في عهد أنور السادات وعهد حسني مبارك، بإتاحة حيز أكبر لها 

ملمارسة السياسة حتت غطاء العمل الدعوي واخليري، وذلك ملواجهة التيار اليساري، 

وبخاصة بعد ثورة اجلوع واخلبز في العام 1977. 

الفقراء  أعداد  اتساع  ونتيجة  االجتماعية،  التوترات  حدة  تخفيف  فبهدف   

اإلخوان  وجلماعة  اإلسالمي  للتيار  الساحة  ُتركت  الدولة،  انسحاب  بعد  واجلوعى 

املسلمني الذين كانوا يقدمون الدعم واملساعدات والعون الغذائي للفقراء، ألن الدولة 

كانت غائبة عن القيام بدورها في هذا املجال. فتنامى دور احلركات اإلسالمية في 

مصر. لكن لألسف أن هذه املعونات االجتماعية واالقتصادية كانت تصل إلى املسلمني 
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وال تصل إلى املسيحيني الفقراء. لذلك تشكلت كتلة مسيحية منفصلة متامًا عن بقية 

الذي  إلى تصاعد اخلطاب اإلقصائي اإلسالمي  أدى  الشعب املصري، وهذا  أفراد 

وصل في ذروته إلى استخدام العنف املباشر ضد الرموز الدينية، مثل حرق الكنائس 

واألديرة واالعتداء على املصلنّي.. إلخ. 

وفي هذا السياق، لم يخرج أحد من جماعة اإلخوان املسلمني ِلُيدين ما حدث   

من عنف ضد املسيحيني ومن حرٍق للكنائس واألديرة، حتى بلغت املمارسات العدوانية 

حد التهجير القسري للمسيحيني، فمن املسؤول عن هذه األعمال؟! هنالك من يقول 

إنهم ليسوا من جماعة »اإلخوان«، بل من حلفائهم. وسواء أكانوا من هؤالء أم من 

أولئك، فهم محسوبون على التيار اإلسالمي.

املسيحيني،  واإلقصائي ضد  املتشدد  العنف، ومنو اخلطاب اإلسالمي  ومع تصاعد 

بوصفه  »األرحم«،  اجلانب  احلاكم  السياسي  النظام  في  املصريون  املسيحيون  رأى 

القوة القادرة على »جلم« تشدد اإلسالميني، ومنعهم من القيام بأعمال عنف وتطهير 

ديني على نطاق مصر كلها، وذلك في مقابل عدم »الثورة« ضد النظام، أو االنخراط 

في أّي أنشطة احتجاجية أو معارضة، بل وتأييد مواقفه السياسية. لذلك فإن النظام 

السابق كان يأخذ رأي الكنيسة عندما يريد تعيني شخص من املسيحيني في موقع 

ما في الدولة. 

الظهور مبظهر »حامي األقباط« من عنف  السياسي  النظام  ورغم محاولة   

احلركات اإلسالمية، إال أنه لم يوفر لهم أّي حماية في واقع األمر، بدليل االعتداءات 

التي متت ضدهم، وبدليل تهجيرهم من مناطق سكناهم وحرق ممتلكاتهم، حتت نظر 

وسمع األجهزة األمنية التي لم حترك ساكنًا. وهو ما دفع قطاعات واسعة من الشباب 

من أبناء الطبقة املتوسطة من املسيحيني، للتمرد على أوامر الكنيسة ورأس الكنيسة 

القبطية، بل واالنضمام إلى القوى املعارضة للنظام احلاكم في 25 يناير.

ثورة  في  االنخراط  عدم  املسيحيني  الشباب  من  شنودة  البابا  طلب  فقد   
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التحرير،  ميدان  إلى  ونزلوا  تعليماته،  رفضوا  لكنهم  عليهم«،  »خوفًا  يناير   25

العالم  املسبوقة في  والظاهرة غير  الشعبية  الثورة  وكانوا جزءًا مهمًا جدًا في هذه 

اجلمعة  صالة  وتقام  صباحًا،  »قداس«  يقام  كان  جمعة،  يوم  كل  ففي  العربي، 

ظهرًا، وشّكل هذا مشهدًا يعّبر عن وحدة وطنية حقيقية بني أبناء الشعب املصري. 

يخرج  األولى  فللمرة  الكنسية،  العزلة  حتطيم  بداية  متّثل  يناير   25 ثورة   

ويرفضون  الكنيسة،  أسوار  خارج  مظاهرات  في  ليشاركوا  املصريون  املسيحيون 

أوامر الباباـ وذلك بعد أن كانوا في السابق يلجأون إلى داخل أسوار الكنيسة ليعّبروا 

عن احتجاجاتهم وعن غضبهم من اإلجراءات احلكومية.

الشباب املسيحيون من الطبقة املتوسطة، وحتديدًا فئة املتعلمني منهم، بدأوا   

املشاركة في التغيير حتى جاءت أحداث »مسبيرو«، التي شكلت انعطافة حقيقية في 

املوقف السياسي للشباب األقباط، ولعل أهم مالمح هذه االنعطافة، خلو شعارات هؤالء 

الشباب من أي مطالب ذاتية، ولم يعد هنالك مطالب طائفية أو تقتصر على الطائفة 

واملساواة  االجتماعية  والعدالة  باحلرية  القومية  املطالب  مكانها  حلّت  بل  املسيحية، 

والكرامة اإلنسانية للشعب املصري بكل قواه وشرائحه وطوائفه. 

ك املسيحيني بحقهم في املشاركة والتعبير عن مواطنتهم، إلى  وقد أدى متسُّ  

ظهور أفعال عكسية شديدة الرفض من ِقَبل النظام السياسي القائم، وفي ظل حكم 

اتبعه  الذي  ذلك  للمسيحيني،  واإلقصاء  التهميش  نهج  اتبع  الذي  املسلمني  اإلخوان 

املباشر ضد  العنف  استخدام  إلى  األمر  وصل  بل  مبارك،  وحسني  السادات  أنور 

املسيحيني.

املسلمني،  اإلخوان  حكم  من  سنة  خالل  حدث  ما  أحٌد  يدين  أاّل  يجب   

فاشاًل  كان  ألنه  الوزراء  رئيس  عزل  وهي:  بسيطة،  مطالبها  كانت  اإلنقاذ  فجبهة 

البالد والعباد، وعزل  لديه اخلبرة في احلكم وفي تسيير أمور  في سياساته، وليس 

النائب العام ألنه كان غير حيادي، وإجراء انتخابات محايدة، وسّن قانون انتخابات 
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جديد. وعندما رفض الرئيس مرسي تلبية هذه املطالب، ارتفع سقف املطالب أكثر، 

فالراصد ألداء د. محمد  انتخابات رئاسية مبكرة،  التصعيد، وبدأ احلديث عن  ومت 

للغاية،  متدّنيًا  أداء  كان  أنه  يجد  عزله،  حتى  الرئاسية  سلطاته  تسلمه  منذ  مرسي 

احتجاجًا  املصري  الشعب  أبناء  من  شخص  مليون   33 خروج  إلى  أدى  بحيث 

على سياساته اخلاطئة، وذلك في مشهد غير مسبوق على مر الزمان والعصور.

السلفي  النور  حزب  دعوة  مت  حاليًا،  أسسه  وضع  يجري  الذي  الدستور   

)حزب  والتنمية  العدالة  حزب  ُدعي  كما  للدعوة،  فاستجاب  صياغته  في  للمشاركة 

يوضع  أن  يجب  الدستور  هذا  الدعوة.  تلبية  رفضوا  لكنهم  املسلمني(،  اإلخوان 

والكرامة  االجتماعية،  والعدالة  واملساواة،  املواطنة،  وأساسه  توافقي،  بشكل 

»جزية«  اسمه  شيء  هنالك  يعد  لم  أنه  أساسه  الوطنية..  والكرامة  اإلنسانية، 

دولة  نريد  فنحن  صاحلًا،  يعد  لم  كالم  فهذا  الذمة،  وأهل  املسيحيني  على  ُتفرض 

دميقراطية حديثة، سنناضل في سبيل إقامتها وبنائها إلى أن تتحقق وتتقدم. 

الشعب  أطراف  بني  حقيقي  حوار  إجراء  الوقت،  هذا  في  املطلوب   

د.  مأساة  في  تسبب  الذي  الشباب.  فئة  بني  وبخاصة  كافة،  ومكوناته  املصري 

محمد مرسي هو »مكتب اإلرشاد« في جماعة اإلخوان املسلمني، لهذا يتوجب على 

هم  »مستشاروك  مرسي:  للرئيس  قيل  ما  وكثيرًا  فورًا،  يتنحى  أن  اإلرشاد  مكتب 

أعداؤك.. تخلّص منهم ولتكن رئيسًا ملصر، وحاكمًا لكل املصريني وليس لفئة منهم«. 

اإلرشاد  مكتب  برأي  ومتسك  مبواقفه،  ومتسك  يستجب،  لم  مرسي  لكن 

عنف«،  بال  إخوان  »شباب  حركة  تشكيل  مت  هذا  على  فعل  وكردة  وتوجيهاته، 

في  انخراطهم  كيفية  حول  املختلفة،  األحزاب  شباب  مع  يتحاورون  وهم 

احلياة السياسية، وكيف ميكنهم أن يبدأوا حياة جديدة من دون عنف. 

مبظاهرات  غضبها  عن  تعّبر  وأن  تغضب،  أن  الناس  حق  من   

ووسائل، ولكن على أن تكون سلمية، فالتظاهر حّق جلميع املواطنني.
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املسيحيون و»الربيع العربي«.. شركاء في التغيير أم 
حلفاء لألنظمة القائمة؟!

األستاذ آشور كيواركيس

لتحقيق نوع من التوازن مع النائب د. محمد احلاج، أبدأ بـ »التصليب«، كما   

بدأ هو بالبسملة. بسم األب واالبن والروح القدس، إله واحد آمني. 

ما زلنا في الشرق األوسط نعيش احلالة األوروبية التي كانت سائدة في   

األساقفة  طريق  عن  أوروبا  الفاتيكانية حتكم  الفتاوى  كانت  الوسطى، حني  القرون 

الذين كانوا يتسلطون على األباطرة!

عليه  أن  يشعر  املسلم  بدأ  وقد  واإلسالمي،  املسلم  بني  التفريق  من  بد  ال   

تغيير طريقة تفكيره، ليس ألن اإلسالم خطأ، ولكن ألن اإلسالم السياسي ال ميكن أن 

يتماشى في القرن احلادي والعشرين مع تنوع األديان، ومع التعددية الدينية واالثنية 

والقومية. واملسألة هي مسألة وقت. ولكن حتى انتهاء هذه املرحلة، هنالك خطر على 

»األقليات« باعتبار أن »الوطنية« اليوم مبفهوم بعضهم، هي إلغاء اآلخر لصاحله.

عن  لنتحدث  سوريني«،  »مسيحيني  عن  نتحدث  ملاذا  يقول:  من  على  وردًا   

»سوريني« وانتهى األمر، من باب أن املواطنة للجميع، ملاذا تسّمى جماعة اإلخوان 

التفرقة  فنفي  السوريني!  اإلخوان  يقال: جماعة  أن  يكفي  أال  االسم؟  بهذا  املسلمني 

الدينية ال يكون من طرف واحد، بل يحتاج إلى جهود الطرفني. 

التعليق على تعبير »املسيحيون العرب«،  بوصفي مسيحيًا غير عربي، أود   

يحترم  أن  ورجاؤهم  العربية،  واخلصوصية  العروبة  يحترمون  اآلشوريني  إن  بالقول 

املثقفني واملفكرين، خصوصية قوميتهم اآلشورية، كون اآلشوريني  العرُب، وبخاصة 

غير  ومن  واالثني،  والعرقي  واحلضاري  الثقافي  انتمائهم  في  العرب  عن  يختلفون 

رئيس حركة آشور الوطنية، لبنان.
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املمكن اخللط بني ثقافتني في قالب قومي، إمنا ميكن ذلك في قلب وطن جامع ضمن 

نبض املساواة في مواطنة املجموعات الثقافية. 

عة، وقد  العربية بدأت تأخذ مناحَي غير مشجِّ الدول  التغيرات اجلارية في   

ح ذلك من خالل التكوين األيديولوجي ملا ُيطلق عليه »حركات املعارضة« في الدول  توضَّ

العربية، التي »تتشرنق« في جزء منها خلف أفكار بالية »أكل عليها الزمان وشرب«.

الدول التي شهدت ما ُيطلَق عليه »الربيع العربي«، بدءًا من تونس مرورًا مبصر وليبيا 

واليمن.. جميعها تغيرت فيها األوضاع نحو األسوأ، وما زالت الصراعات جارية في 

ميادينها وساحاتها وشوارعها، وبشكل خاص في الدول متعددة األديان واالثنيات. 

»الربيع املصري« كان هو »الربيع احلقيقي« الوحيد، ألنه جاء كنتيجة ومحصلة لثورة 

شعبية عفوية، من دون حتريض أوروبي أو أميركي، ولكن حتى هذا »الربيع« الذي كنا 

نتوسم فيه خيرًا، لم ُيظهر لنا سوى السواد بالنظر إلى املوضوع املسيحي حتديدًا. 

فمصر الدولة العربية األكبر، تشهد هجرة متزايدة لألقباط إلى العديد من دول الغرب 

مثل كندا وأستراليا والواليات املتحدة األميركية وأملانيا، ومؤخرًا بدأت الهجرة إلى 

جورجيا التي وصل إليها نحو 100 ألف قبطي خالل األشهر األخيرة، مضافًا إليها 

الهجرة القسرية الداخلية من منطقة إلى أخرى.. 

أما الدولة السورية، فيبدو مستقبلها مجهواًل في ظل اخلالفات احلادة بني   

أطياف املناهضني واملعارضني للنظام السوري، أْي بني اإلسالم السياسي والعلمانية 

)ضمن فصائل وتيارات املعارضة نفسها(، والنماذج القبيحة التي تظهر في وسائل 

اإلعالم، ستكون بطل املسرح السياسي في سوريا بعد الرحيل املفتَرض للرئيس بشار 

األسد! 

الوطني املعارض في سوريا، احتّج  بل إن جورج صبرة، رئيس االئتالف   

على إدراج الواليات املتحدة جلبهة النصرة على »الئحة اإلرهاب« بعد أن اعلنت اجلبهة 

أنها جزء من »القاعدة«، وقال إن كل بندقية تقاتل في سبيل إسقاط األسد والنظام 
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السوري، »بندقية مقدسة«! بندقية جبهة النصرة »مقدسة« بالنسبة لالئتالف الوطني 

العلماني السوري املعارض! أما معاذ اخلطيب، فقد طالب أميركا بالتراجع عن قرارها 

بإدراج جبهة النصرة على »الئحة االرهاب«، وهو ما فعله أيضًا اللواء سليم إدريس 

قائد أركان ما يسمى »اجليش احلر«.

بالنظر إلى هذه التطورات في املواقف، يلوح في األفق شكل النماذج التي   

ستحكم سوريا مستقباًل، إذا ما سقط نظام األسد. ليس هذا حبًا بالنظام القائم أو 

دفاعًا عنه، ومما يؤَسف له أْن ُيتَّهم كل من يقول إن املعارضة لن تأتي بنتيجة، بأنه 

»شّبيح«!

هذه الوقائع، تعكس مخاوف املسيحيني في حال أّي تغيير للنظام القائم،   

وهي مخاوف دفعت إلى هجرة ما يزيد على نصف مسيحيي سوريا، بعد الطروحات 

»الدميقراطية« ألطياف املعارضة السورية. 

العراق هو أول مسرح للتغيير نحو »الدميقراطية« مبفهوم »الربيع« السائد   

35 سنة من  ألف آشوري خالل   300 نحو  تهجير  البلد قد شهد  اليوم. وكان هذا 

ر منه نحو 800 ألف آشوري خالل السنوات  »دكتاتورية التعريب الصّدامية«، بينما تهجَّ

اخلمس األولى من »الدميقراطية الكرد-إسالمية«! نعم؛ هنالك دميقراطية مائة باملائة، 

ألن الشعب انتخب البرملان الذي صادق على التشكيلة احلكومية التي تدير املؤسسات 

الشعب  اختاره  الذي  البرملان  وتكريد«..  »أسلمة  دستور  على  القائمة  الدستورية 

التصريحات  فيض  من  غيض  ذكر  من  هنا  بد  وال  إرادته!  ومبلء  بأغلبيته  العراقي 

الرسمية، ملعرفة طريقة تعاطي أقطاب الدولة العراقية مع شعب العراق األصيل بعد 

االنتقال إلى مرحلة ما يسمى »الدميقراطية«، وهو ما يبرر مخاوف مسيحيي الشرق 

األوسط، وبخاصة اآلشوريني، من تغيير األنظمة السياسية القائمة. 

تقريرًا تضمن  أون الين«  إيست  »امليدل  2005 نشر موقع  أيار  في شهر   

تصريحًا للسيد مقتدى الصدر ينصح فيه املسيحيني أاّل يكونوا »فسادًا في املجتمع«، 
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فيه مسيحيات  دعا  الصدر،  اخلفاجي، مستشار  للشيخ جابر  كما تضمن تصريحًا 

ب«. ومن املعلوم أن مقتدى الصدر هو أحد املراجع الشيعية في  العراق إلى »التحجُّ

العراق، وتياره جزٌء مهم من السلطة املركزية احلاكمة. 

وفي 12 / 10 / 2004، حّل السيد محمد بشار الفيضي، الناطق باسم   

هيئة العلماء املسلمني في العراق )املرجعية الُسنية في العراق(، ضيفًا على برنامج 

»أصداء« الذي تبثه قناة »اجلزيرة« القَطرية، وطالب رؤساء الكنائس بـ »االعتذار عن 

القصف األميركي ملساجد مدينة الفلوجة«، وإال فسيعلن احلرب عليها. فهو يوجه اللوم 

اليوم حتت شعارات  العراق  إلى املسيحيني على ممارسات قوٍة جلَبها من يحكمون 

إسالمية، جلبوها بأنفسهم لتقصف مساجدهم! 

ال ميكن لوم مسيحيي الشرق على ما تفعله أوروبا، أو على ما تفعله الواليات   

املتحدة األميركية، ألن بريطانيا كانت سببًا أيضًا في مجازر اآلشوريني في العراق، 

وهي العدو األول للقضية اآلشورية! وألن فرنسا تتبع سياسة تهجير للمسيحيني، وقد 

اتبعتها لتهجير »املوارنة« بعد مجازر العام 1860، فقد طرحت فرنسا على البطريرك 

املاروني تهجير املوارنة من لبنان إلى اجلزائر ليشكلوا خط دفاع فرنسيًا أمام املقاومة 

اجلزائرية، لكن املوارنة رفضوا ذلك واستمروا في العيش في لبنان. 

وفي 5 / 12 / 2009، جاء في تصريح لرئيس البرملان العراقي محمود   

عن  نتنازل  ولن  السلطة  إلى  »وصلنا  يلي:  ما  العراقية  »املدى«  املشهداني لصحيفة 

أسلمة العراق، ولن نوافق على ما تقوم به التيارات الليبرالية العراقية في سبيل احلفاظ 

املجتمع  أسلمة  وإن  العراقي.  الدستور  في  عليها  املنصوص  املدنية  احلريات  على 

العراقي واجب ضروري من خالل فرض العقيدة اإلسالمية على أفراد الشعب العراقي 

بكل مكوناته«! ويتابع املشهداني: »أما بخصوص )الباب الثاني( من الدستور، فإن 

العراقي«.  للمجتمع  تدمير  هي  والدميقراطية  أخالقي،  انفالت  هي  املدنية  احلريات 

ظل  وفي  شائبة،  تشوبها  ال  بطريقة  الشعب  من  منتَخب  برملان  لرئيس  حديث  هذا 



241املسيحيون و»ربيع العرب«

الدميقراطية التي »أزهرت« في الربيع العراقي. 

التابعة لالحتالل  2011، مت في مدينة »زاخو« اآلشورية   /  12  /  2 وفي   

أقدم  ومن  أصيلة  ديانة  )اإليزيدية  واإليزيديني  اآلشوريني  متاجر  إحراق  الكردي، 

اليوم  يعانون  الذين  املندائيني  الصابئة  إلى جانب  العراق  في  ُوجدت  التي  الديانات 

من حتليل »اغتصاب« بناتهم ونسائهم(. حيث خرج الشيخ إسماعيل عثمان السندي 

إلى الشارع، ودعا األكراد مبكبرات الصوت من سيارة شرطة تابعة لسلطة االحتالل 

الكردي، إلى حرق متاجر املسيحيني واإليزيديني، ضمن ما يسمى »كردستان« بوصفها 

أرضًا للمسلمني، وال وجود للكفر واإلحلاد فيها. وأكد أنه مدعوم من السلطات الكردية 

احلاكمة.

ضد  الكردي  االحتالل  ميارسه  الذي  القومي  االضطهاد  من  ناهيكم  هذا   

شعب العراق األصيل! وذلك مبصادرة األراضي اآلشورية عنوة، وفق تشريعات يسّنها 

بنفسه وفي غياب السلطة املركزية في العراق. أي بوجود الدولة »الفاشلة«!

واحلديث  احلاكمة.  املركزية  السلطة  من  جزٌء  الكردية  السياسية  التيارات   

هنا عن نواة الدولة ما بعد التغيير. فال عجب أن يتم تصنيف العراق على أنها الدولة 

»األكثر فسادًا في العالم« بعد تغيير نظامها السياسي، وذلك بحسب منظمة الشفافية 

الدولية. ويبدو اليوم أن قطار الدولة الفاشلة، يسير في محطات التغيير العربية كافة، 

حيث »ربيعها« ال يزهر إال دمًا وفسادًا وخرابًا وتدميرًا وتهجيرًا«!

بينها  من  صفات  املسيحيني  على  ُيطلق  كان  اللبنانية،  احلالة  في  حتى   

»االنعزاليون«، لكن شعار »األرزة« يغيب عن أعالم األحزاب اللبنانية، باستثناء أعالم 

األحزاب املسيحية )حزب الوطنيني األحرار، حزب حراس األرز، حزب القوات اللبنانية 

وحزب الكتائب(.

أصبحت  املقاومة  أن  رغم  لبنان،  في  بعد  يبرز  لم  الهوياتي«  »الصراع   

»املقاومة  كانت  ليتها  لبنان«.  في  اإلسالمية  »املقاومة  فاسمها  إسالمية،  هوية  تتخذ 
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اإلسالمية اللبنانية« أو »املقاومة اللبنانية«. فقد كان هناك مقاومة لبنانية شارك فيها 

املسلم واملسيحي، الشيعي والسني والدرزي، وحاربت »إسرائيل«، وكان في صفوفها 

انتحاريون من املسيحيني، لكن مت ضربها في العام 1983.

أو  مؤيدة  تيارات  مشكلة  ليست  األوسط،  الشرق  في  املسيحيني  مشكلة   

معارضة، بل هي مشكلة املراجع الدينية العليا واألنظمة، فإذا أردنا أن نبحث عن حل 

بـ »الدميقراطية«، وثمة قول  بـ »املساواة« قبل املناداة  لهذه املشكلة، فعلينا املناداة 

مأثور ألبي الدميقراطية املفكر األميركي »بينجامني فرانكلني«: »الدميقراطية هي ذئبان 

الذئب  العراق، فقد صّوت  الغذاء«. وهذا ما حصل في  وحَمل يصّوتون على صنف 

الكردي والذئب اإلسالمي، مع احلَمل املسيحي على صنف الغذاء، فـ »أكلوه«!

واالستبدادية  الدكتاتورية  السياسية  لألنظمة  حلفاء  ليسوا  املسيحيون   

الفاسدة بالضرورة، لكن سيطرة التطرف الديني على األطروحات والتطورات امليدانية 

والسياسية في جبهات املعارضة في الدول العربية ال تسمح في أن يكون املسيحيون 

وواقعية وحقيقية،  فعلية  لعدم وجود ضمانات  متردد  وأغلبهم  »التغيير«،  في  شركاء 

الدينية،  التيارات  قوة  أن  املعارضة، خصوصًا  العلمانية  التيارات  أطروحات  لتنفيذ 

وحتديدًا املتطرفة منها، توازي، ال بل تتجاوز أطروحات التيارات العلمانية، كما كان 

احلال مع االنقالب »الكرد - إسالمي« في العراق، وبعده الثورة املصرية، ثم الفوضى 

السورية.

تأتي  العلمي، حيث  بالتفسير  »الفاشلة«  الدولة  قيام  إلى  لن يؤدي إال  هذا   

بسط  عن  وعاجزة  أراضيها،  على  السيطرة  فاقدًة  التغيير  بعد  الدميقراطية  الدولة 

سلطتها املركزية، وغير قادرة على تلبية حاجيات الشعب االقتصادية واألمنية، وأبسط 

األمثلة على ذلك وضع سيناء في مصر، ووضع شمال العراق وجنوبه، ووضع ليبيا 

اآلن..

املسيحيون جزء من القاعدة الشعبية للدولة، لكنهم ليسوا بالضرورة جزءًا   
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من النظام السياسي القائم، الذي سيتعرض فيه املسيحيون حني يتحول إلى نظام 

دميقراطي، إلى اضطهاد أكثر من ذلك الذي تعرضوا له في ظل الدكتاتوريات احلاكمة، 

لذلك فإن مخاوفهم مبررة متامًا في ما يتعلق مبفهومهم ملقتضيات وجودهم بعد التغيير 

»الدميقراطي« في بعض الدول العربية، فوجودهم مرتبط مبسألة املساواة في احلقوق 

والواجبات، وباملواطنة احلقيقية الواقعية على األرض حتت أّي نظام كان. 

ونعم  وتضطهدهم،  واملسيحيني  اآلشوريني  تهّجر  التي  للدميقراطية  ال   

للدكتاتورية باملساواة التي تخلق وحدة حال شعبية معارضة. 

وهي دعوة لتشكيل جلنة متابعة من مؤسسات وشخصيات علمانية من املذاهب كافة 

لدرء اخلطر الناجت عن تهجير شريحة مهمة وأصيلة في الشرق األوسط، لم تتواَن رغم 

اضطهادها، عن املساهمة في بناء األوطان التي يجتاحها »ربيع« ال يزهر سوى دم 

وخراب وتهجير ودول فاشلة! على أن تساهم هذه اللجنة في عقد املزيد من الورشات 

واملؤمترات والتوصيات خللق تيار علماني يشكل وسيلة ضغط على األنظمة العربية، 

العتيقة منها واجلديدة. 

رجال  معظم  كون  عقيم،  حواٌر  اإلسالمي-املسيحي«  »احلوار  يسمى  فما   

الدين املسيحيني ال يعّبرون عن رأي املسيحيني، ومن األمثلة على ذلك تصريح البطريرك 

الكلداني »مار لويسساكولوس« في صحيفة النهار اللبنانية 27 / 9 /2013: »املسيحي 

يقبل املوت، كما قبله املسيح«، وينبغي أن يكون الرد عليه: »املسيحيون يحبون احلياة«. 





245املسيحيون و»ربيع العرب«

املسيحيون و»الربيع العربي«.. شركاء في التغيير أم 
حلفاء لألنظمة القائمة؟!

األب رفعت بدر

في 28 / 2 / 2012، نشرت صحف عدة مقاالت لوزير الشؤون اخلارجية   

واألوروبية في فرنسا آنذاك »آالن جوبيه« عنوانها »مسيحيو الشرق والربيع العربي«، 

قال فيها: »مسيحيو الشرق قلقون، قلقون على دميومة وجودهم في منطقة من مناطقهم 

2000، قلقون على احترام حقوقهم في سياق اضطرابات كبرى، قلقون  العام  منذ 

إزاء تصاعد التوترات املرتبطة بالطائفية.. أريد أن أقول لهم: إني أسمع تخوفاتهم 

وأفهمها«. ثم يتابع القول إن بالده قد استقبلت اجلرحى بعد مجزرة كنيسة »سيدة 

النجاة« في العراق. ويضيف مخاطبًا مسيحيي الشرق: »فرنسا كانت وستبقى إلى 

جانبكم«. 

فقمت بالرد على هذا الكالم »املعسول« في مقالة نشرتها في صحيفة الرأي   

األردنية 3 / 4 / 2012، وأرسلتها له مترجمًة إلى اللغة الفرنسية، ومما جاء فيها: 

العنف...  وقف  إلى  يحتاج  إنه  بل  الكنائس،  استقبال جرحى  إلى  يحتاج  ال  »األمر 

املسيحيون املشرقيون يحتاجون إلى األفعال أكثر من الكالم املعسول.. فماذا تفعلون 

أمام إغالق كنائس القدس ومساجدها أمام املصلنّي؟... ال نريد منكم أن تستقبلوا 

جرحانا، نريدكم أن تسهموا في خلق أجواء سالم حقيقي في املنطقة«. وفي النهاية 

قلت له: »لم نطلب منك يا معالي الوزير أن تتحدث باسمنا«.

بعدما كان احلديث عن »حضور« املسيحيني في الشرق، أصبح عن »وجود«   

املسيحيني في الشرق. وبعد احلضور البارز واملشرف للمسيحيني على مدار 2000 

سنة، أصبح مدار احلديث: »مسيحيو الشرق.. إلى أين؟«. 

مدير املركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم، األردن.
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في العام 2012 أقيم في عّمان مؤمتر دولي بعنوان »املسيحية العربية.. إلى   

أين؟« رعاه األمير احلسن بن طالل، واليوم تنعقد هذه الورشة وأحد املشاركني في 

ذلك املؤمتر مخطوف )املطران غريغوريوس إبراهيم(. 

ودور  كنائس  وُحرقت  العراق،  في  املصلنّي  رؤوس  فوق  كنائس  ُدمرت  لقد   

عبادة في مصر، إضافة إلى ما يحدث في سوريا. التقديرات تقول إن مليوَنّي مسيحي 

وغالبيتهم من   ،2013  -  2003 الفترة  في  االغتراب  ديار  إلى  الشرق  هاجروا من 

فتتبدد  الراعي  »سأضرب  اإلجنيل:  في  السالم  عليه  املسيح  السيد  قال  العرب. 

اخلراف«، لقد ُضرب الرعاة الكثيرون فتشّتتت خرافهم!

العراقية  العائالت  تأتي إحدى  لي كرجل دين، عندما  اللحظات مؤملة  أكثر   

رة وتقول لي: »يا أبانا نريد وداعك، ألننا غدًا مسافرون، بعد أن أمضينا 5 أو 6  املهجَّ

سنوات في األردن«. ثم يسافرون إلى الواليات املتحدة أو كندا أو أستراليا أو السويد 

أو أملانيا. 

السفارات األجنبية،  أبواب  يقرعون  أنفسهم  اليوم، يجد املسيحيون  وحتى   

يريدون بدء حياة جديدة، في بالد االغتراب التي لم يعهدوها من قبل، أما من بقي 

منهم في الديار، فهم أمام مفترقات طرق، وال وضوح في الرؤية لديهم أبدًا، ال في ما 

يخص املجتمعات العربية ككل، وال في ما يخص املسيحيني بشكل خاص. 

أصوات كنسية
الكنائس متد املسيحيني في الشرق بدعم معنوي، وفي بعض األحيان تقدم   
الدعم املادي لهم، وحتثهم على البقاء متجذرين في أرضهم ووطنهم وبلدانهم األصلية. 

لكنها مقصرة جميعها في هذا املضمار. أحد األساقفة في سوريا كتب »اعتذارًا« إلى 

مسيحيي الشرق، جاء فيه أن رؤساء الكنائس وأساقفتها مقّصرون بحقهم، ألن رؤساء 

الكنائس أمام مفترقات طرق، فقد يودي تصريح ألحد األساقفة بحياة الكثيرين من 
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املسيحيني. البابا »بندكتس السادس عشر« كتب وثيقة إرشاد رسولي حول مسيحيي 

الشرق قال فيها، إن اخليار املأساوي الذي يتعرض له املسيحيون اليوم هو اخلروج 

أو الهروب أو الهجرة، وأطلق على هذا اخليار اسم »العسل املُّر«! 

تقييدي  األحيان  من  كثير  في  لكنه  بتنوعه،  غني  أوسطي  الشرق  الواقع   

وعنيف، وهو ميس جميع سكان املنطقة ويشمل أوجه حياتهم كافة. ويشعر املسيحيون 

فيه بشيء من اإلحباط وفقدان األمل، بسبب النتائج السلبية للصراعات، كما يشعرون 

باملهانة، ويعلمون بفعل خبرتهم أنهم ضحايا محتَملون ألي اضطرابات أو أعمال عنف 

قد تقع. 

بناء  في  العصور،  مر  وعلى  فاعلة  بطريقة  املسيحيون،  شارك  أن  فبعد   

البحث عن واحات سالم في بالد مجهولة  إلى  أنفسهم مضطرين  أوطانهم، يجدون 

بالنسبة إليهم، حيث ميكنهم العيش مع أسرهم بكرامة وأمن وفي فضاء من احلرية 

يعّبرون فيه عن إميانهم بعيدًا عن القيود. إنه اخليار املأساوي، ملا يحمله من نتائج 

خطيرة على األفراد والعائالت والكنائس، وألنه يقلل عدد السكان ويسهم في تنامي 

الفقر البشري والثقافي والديني في الشرق األوسط في غياب املسيحيني. 

للمنطقة،  الهوية اخلاصة  املؤمنني في صنع  بقية  املسيحيون يشاركون مع   

فاجلميع مسؤولون عن بعضهم بعضًا أمام الله. ومن األهمية مبكان أن يفهم القادة 

والسياسيون واحلزبيون واملسؤولون الدينيون هذه احلقيقة، وأن يعملوا على تفادي 

السياسات واإلستراتيجيات الساعية إلى تفضيل جماعة بعينها على سواها. 

إن قيام شرق أوسط أحادي اللون لن يعكس بأي حال الواقع اإلنساني والتاريخي 

الغني للمنطقة. هذا ما قاله البابا »بنديكتوس السادس عشر«. أما البابا »فرنسيس« 

فقد قاد أكبر حملة من أجل السالم في سوريا مؤخرًا، واحلمد لله أن صوت احلرب 

يْخفت، وصوت السالم واحلل الدبلوماسي يرتفع. 



كاء في التغيير أم حلفاء لألنظمة القائمة؟!
«.. شر »الربيع العربي الفصل الرابع: املسيحيون و

248

أصوات القيادات العربية
الثاني،  الله  عبد  امللك  إليه  دعا  الذي  الدولي  املؤمتر  في  مؤخرًا  شاركت   
ملناقشة التحديات التي يواجهها املسيحيون العرب، وفيه قال امللك: »مسألة احلفاظ 

على الهوية التاريخية العربية املسيحية ليست ترفًا! وإمنا هي واجب«، واستذكر امللك 

عن  كذلك  امللك  املتحدة، وحتدث  لألمم  العامة  اجلمعية  أمام  األخير  في خطابه  ذلك 

املؤمتر اإلسالمي الذي ُعقد في عّمان، وأشير فيه إلى أن الدولة اإلسالمية احلديثة هي 

»الدولة املدنية التي حتترم حقوق اإلنسان، وأهمها حق التعبير وحرية العبادة«. 

األردن ميثل صوت العقل واالتزان في هذا املضمار، وهو بلد منوذجي في   

التآخي والعيش املشترك األصيل بني مكونات املجتمع الواحد.

ماذا يريد املسيحيون العرب أو مسيحيو الشرق؟ 
كما  خارجية،  أطراف  من  ال  امتيازات  عن  يبحثون  ال  العرب  املسيحيون   

حصل في نهاية احلقبة العثمانية، وال من حكامهم احملليني. إنهم ال يريدون »دالاًل« أو 

امتيازات، بل يبحثون عن دول مدنية فيها احلقوق والواجبات واحترام كرامة اإلنسان، 

وهم يْدعون إلى تخطي املجامالت الرقيقة واملفردات التي باتت مستهلَكة، مثل التعايش 

واحلوار والتسامح والذمة واألقلية واألغلبية، وصواًل إلى درجة املساواة الكاملة، أي 

درجة »املواطنة«! هذا ما يريد املسيحيون تطبيقه على أرض الواقع. 

العربي  بالتاريخ  املختصني  كبار  من  وهو  اليسوعي،  سمير  األب  يقول   

املسيحي، ومن اخلبراء في العالقات اإلسالمية - املسيحية: »ما يقلقنا هو التعصب 

الذي يتزايد باستمرار«، فلم يعد املسيحيون يقبلون االكتفاء بسماع خطابات اإلنشاء 

واألمن  واالطمئنان  الراحة  بتوفير سبل  يطالبون مجتمعاتهم  إنهم  والبليغة..  الرنانة 

واألمان لهم وألطفالهم، وإال فالهجرة أسهل مهرب. ويجب على املسيحيني أاّل ينغلقوا 

سبيل  في  يكافحون  الذين  جهود  إلى  جهودهم  يضموا  أن  عليهم  بل  أنفسهم،  على 
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حتقيق مجتمع يحترم حقوق اإلنسان. 

اخلوف من املستقبل يدفع مبسيحيي الشرق إلى تفضيل األنظمة السياسية   

في  تشارك  احلكومة  كانت  فإذا  بالفعل.  إثم  وهذا  بطبيعتها،  والدكتاتورية  القائمة 

أعمال العنف، على املسيحيني أن يعلنوا رفضهم للعنف مهما كان مصدره، املعارضة 

أو املواطن العادي أو اجليش. إن املسيحيني غير مرتبطني وجوديًا بنظام حاكم معني. 

إنهم يريدون التغيير، وهم مع التغيير، ولكن حتمًا نحو األفضل. 

الكاردينال »جان لويس توران«، رئيس املجلس احلبري البابوي للحوار بني   

األديان، قال في مؤمتر »التحديات التي تواجه املسيحيني العرب« الذي ُعقد في عّمان يوم

3 / 9  / 2013: »املسيحيون ليسوا أقليات، بل هم مواطنون كاملو املواطنة«. من 

حيث األرقام )الَكّم( هم »قطيع قليل العدد« كما قال السيد املسيح عليه السالم، ومن 

حيث رسالتهم في املجتمع )النوع( هم »ملح األرض ونور العالم«. 

هنا حتديات داخلية تواجه املسيحيني، أبرزها فقدان األمل وفقدان احلماسة   

ملتعة احلياة، وعدم املشاركة في احلياة السياسية واالجتماعية، وإغراء الهجرة، وهو 

التمييز احلضاري  التحديات اخلارجية، فهي  أما  بالذات.  الثقة  إلى نقص  يؤدي  ما 

واالجتماعي والسياسي، والتهميش والتحديد والتقييد، ومنع حرية العبادة واحلريات 

الدينية، والهجوم على أماكن العبادة وعلى الشخصيات الدينية املسيحية. 

هنالك فتوى صدرت مؤخرًا في األردن تنص على أنه ال ميكن أن يعمل مسلم   

في تشييد كنيسة، »ألن الكفر ُيشهر فيها«، ما أدى إلى انسحاب أحد املهندسني من 

العمل في مشروع بناء كنيسة.

هذا يستدعي التذكير بأربع أولويات للعيش املشترك:   

-  أن نستمر في العيش بعضنا مع بعض، وليس إلى جانب بعضنا بعضًا. نحن شركاء 

حضاريون ومواطنون ولسنا جيرانًا فقط. 

-   لنكمل الطريق في حوار األديان ولنجعله ذا مصداقية. وال لتبرير تفجير الكنائس 
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يكون  ما  فغالبًا  ذلك،  إدانة  الدين اإلسالمي  الكهنة واألساقفة، وعلى علماء  وخطف 

اجلهل أحد العوامل التي تسبب سوء الفهم وتقود إلى هذه املمارسات، فما زلنا ال 

نعرف بعضنا بعضًا بصورة كافية، وفي هذا اإلطار فإن دور املدارس واجلامعات مهم 

إن أردنا مستقباًل أفضل. 

والعنف الدين  أن  اجلميع  تذكير  في  ومسلمني  مسيحيني  نّتحد  -  دعونا 

ال يتفقان، ومن هذا املنظور يجب أن نوقف العنف اللفظي أيضًا، وأاّل تقتصر جهودنا 

على إيقاف العنف اجلسدي.

واحلريات  والتقدم،  للحرية  ضمانة  تشكل  املجتمع  في  املسيحيني  مساهمة   -

الدينية حترر األفراد واملجتمعات وتوفر إطارًا يسّهل النظر إلى احلقيقة املطلقة. كما 

يشكل الدين والروحانية عاملنَي أساسيني للجميع، فالديانات تساعد كثيرًا في احلفاظ 

على النظام العام واملشاركة السياسية. 

بدأوها  التي  احلضارية  التاريخية  املسيرة  مواصلة  يوّدون  الشرقيني  املسيحيني  إن 

في شؤونهم،  الغربية  من احلكومات  تدخل  أي  يرفضون  وهم  القرون،  منذ عشرات 

فخالصهم هو في البقاء في هذه األرض، فهل املسلمون بتياراتهم وتفرعاتهم كافة، 

مستعدون لذلك؟ 

وأخيرًا، على املسيحيني العرب أن يتحلّوا بالشجاعة ليبقوا في أرضهم، وأن يثابروا 

في احلوار بني األديان، وأن ُيظهروا بتناغم حياتهم أن الله محبة وسالم.
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مناقشة عامة

األستاذ هاني دانيال:

والقنصلية  والسفر  السياحة  شركات  من  الرسمية  اإلحصاءات  بحسب   

اجلورجية في القاهرة، فإن العدد اإلجمالي للمهاجرين األقباط إلى جورجيا ال يزيد 

على 25 ألفًا، وبحسب األرقام التي صدرت عن قنصلية الواليات املتحدة األميركية 

في القاهرة، فإن عدد املصريني )وليس األقباط( الذين تقدموا للحصول على تأشيرات 

دخول إلى الواليات املتحدة بعد ثورة 25 يناير 2011 ال يزيد على 82 ألفًا، ومنهم من 

ُرفض منحه تأشيرة دخول.

املسلمني  اإلخوان  أو  السلفيني  في خطاب  املسيحيني  إلى  النظرة  مناقشة   

ميكن أن تدخل في إطار زيادة االستقطاب الديني والتفتيش في النوايا. 

املسيحيون في مأزق حقيقي، إما أن يكونوا مع التطرف، وإما أن يكونوا   

مع االستبداد، فلماذا ال يكون هنالك اجتاه ثالث؟ أين هم دعاة دولة القانون والدولة 

املسيحيني  أمام  يكون  ملاذا  مواطنيها؟  حتترم  التي  اإلنسان  حقوق  ودولة  املدنية، 

خياران فقط، وأحالهما ُمّر كما يقولون؟ 

حتى مع خروج بعض املسيحيني في مظاهرات 25 يناير وكسر السيطرة   

الكنسية على الشباب القبطي، عانى هؤالء الشباب من سياسة التهميش والدخول في 

»نفق« االستقطاب. وعندما شارك بعض شباب األقباط في ثورة 30 يونيو دفعوا الثمن 

بسبب عّدهم موالني للمؤسسة العسكرية، لهذا فإن احلل الوحيد هو النضال من أجل 

قيام الدولة املدنية، دولة املواطنة، دولة القانون، وعدم التفتيش في نوايا اآلخرين، وهذا 

يتأتى من خالل جهتني: مؤسسات املجتمع املدني القادرة على تغيير الثقافة السائدة، 

واألحزاب السياسية التي تقدم للبرملان برامج ومرشحني يعملون على إعداد القرارات 

مسؤول وحدة األقليات الدينية في املركز العربي للبحوث، مصر.
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وصياغة القوانني، وبالتالي يقع على كاهلهم إصالح التشريعات »املخجلة« في البالد 

العربية. 

الدكتور حيدر سعيد: 
املسيحيون في أزمة حقيقية في املنطقة، وهناك خشية من أن ينتهي وجود   

املسيحيني من الشرق األوسط. لرمبا يكون العراق هو أول بلد تنتهي فيه »الصفحة 

املسيحية«، مثلما انتهت فيه »الصفحة اليهودية« في أوقات سابقة. 

هذه األزمة هي تعبير عن إشكالية أو أزمة قواعد ممارسة احلكم في الدول   

العربية، وإذا كانت اخلبرة األساسية في املنطقة هي اخلبرة اإلسالمية، فال بد من 

تطوير هذه اخلبرة وحتديثها، وإدخال مفاهيم جديدة فيها حول ممارسة احلكم. وإذا 

بالعتبة  أشبه  عتبة  له  يكون  فقد  مجتمعية،  تراتبيات  أساس  على  ُبني  اإلسالم  كان 

البروتستانتية. 

جميع  تخص  وإمنا  وحدها،  اإلسالمية  األحزاب  تخص  ال  األزمة  وهذه   

منوذج  إن  املنطقة.  في  احلكم  مارست  التي  والوطنية  القومية  السياسية  األحزاب 

»الدولة األمة« الذي ُفرض على املنطقة، لم تستطع ثقافة املنطقة أن تتقبله، ولذلك كان 

االستمرار في ممارسة أساليب السلطة القدمية!

وهو  كاملة،  بحقوق  »مواَطنة«  على  املوافقة  يعني  احلديثة«  »الدولة  منوذج   

في  شاعت  التي  األساسية  التقنية  فإن  لذلك  أيضًا،  املنطقة  ثقافة  تتقبله  لم  منوذج 

املنطقة هي تقنية »الطرد«! طرد كل التعدديات املجتمعية من أجل الوصول إلى حالة 

واحدة. لقد شهد العراق إبادات جماعية للمسيحيني، وكانت مذبحة »سميل« في العام 

1933 أول إبادة جماعية مّست املسيحيني في العالم العربي، واستمر ذلك إلى حلظة 

»الطرد«. حتى األحزاب السياسية العلمانية كانت متورطة في املجازر وعمليات الطرد 

هذه. 

باحث ومحلل سياسي، مستشار في املركز العراقي للدراسات االستراتيجية.



253املسيحيون و»ربيع العرب«

حزب البعث حزب عربي، قومي، علماني، مؤسسه مسيحي )ميشيل عفلق(،   

لكن هذا احلزب لم ينقطع بروابطه عن املؤسسة اإلسالمية، بدءًا من فكرة أن اإلسالم 

وفاته،  بعد  مسلمًا  عفلق  ميشيل  بإعالن  مرورًا  العروبة،  مكونات  من  أساس  مكون 

وصواًل إلى احلملة اإلميانية في أعوام التسعينيات. مبعنى أن األحزاب العلمانية أيضًا 

كانت جزءًا من هذا املسار.

التعايش  شكل  حول  »وثيقة«  وضع  يتم  ال  ملاذا  املسيحيون؟  يريد  ماذا   

أنظمة  سقوط  حلظة  املصيرية..  اللحظة  هذه  في  املسيحيون  يراه  الذي  السياسي 

االستبداد. هنالك تهديد للهويات االثنية والقومية، فما شكل التعايش السياسي كما 

تراه األحزاب السياسية املسيحية؟ هل املطلوب منوذج إدارة ال مركزية، قد يصل إلى 

مرحلة »اإلقليم«؟ هل املطلوب قوانني حلماية املسيحيني؟ هل املطلوب اعتراف الدساتير 

بأن الهوية املسيحية مكون أساسي في املنطقة؟ 

الدكتور سميح غنادري: 
باستطاعة املرء السؤال أيضًا: ماذا يريد املسلمون؟ لكن السؤال األنسب:   

ماذا نريد كعرب في هذه احلقبة التاريخية ملسيحيينا ومسلمينا؟ القضية ليست قضية 

وعدل حضارية،  مدنية  دولة  إلى  بحاجة  أننا  هي  بل  مسيحية«،   - »إسالمية 

الدينية هوياتهم  عن  النظر  بصرف  للجميع  املواطنة  في  ومساواة  اجتماعي، 

والعرقية، مع االعتراف بجميع الهويات الدينية. 

 - يهودية  شريعة  أم  إسالمية،  شريعة  أكانت  سواء  الشريعة،  دولة  أما   

مسيحية، أم شريعة إسالمية - مسيحية، فلن تنصف اجلميع! وهذه املسألة ال تخص 

اإلسالم واملسلمني فقط، بل هي تخص املسيحيني أيضًا. فتطبيق الشريعة املسيحية 

مبشاركة  البشرية،  تاريخ  في  حضاري  تخلف  أكبر  إلى  قاد  الوسطى  القرون  في 

البابوات واملطارنة واألساقفة واإلكليروس. 

كاتب وباحث سياسي، فلسطني.
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فإذا  أواًل،  املشترك  القاسم  على  نتفق  أن  يجب  املختلف  على  نتفق  حتى   

ما اتفقنا على القاسم املشترك، فإن خالفاتنا ستزول مع الوقت، ألننا سنتفق على 

املختلف تدريجيًا. 

النكبة الفلسطينية )1948( تركت 160 ألف فلسطيني فقط في املناطق التي   

احُتلَّت في العام 1948، احلركة الصهيونية هي التي حولت الدين إلى قومية، ووضعت 

دينًا للدولة. فكيف تعاملت احلركة الصهيونية، مع الفلسطينيني الذين بقوا متمسكني 

بأراضيهم؟ لقد تعاملت معهم على أساس أربع هويات، ال بصفتهم عربًا فلسطينيني؛ 

فقسمتهم إلى مسلمني ومسيحيني ودروز وبدو، مع أن البدو مسلمون! 

وقارعوا  وعروبتهم،  بأرضهم  ومتسكوا  يبقوا،  أن  الفلسطينيون  استطاع  ذلك،  مع 

احلركة الصهيونية في الداخل الفلسطيني احملتل عن طريق وحدتهم الوطنية القومية، 

»هذا  تهتف:  كانت  اجلوامع  ومآذن  الكنائس  أجراس  دياناتهم.  أساس  على  وليس 

وطننا.. نحن هون يا بيغن ويا شارون!«. وهكذا استطاع الفلسطينيون أن يفشلوا 

املشروع الصهيوني في عقر داره، فاإلفشال األساس للمشروع الصهيوني هو بقاء 

الفلسطينيني العرب في أرضهم حتت االحتالل، وقد أصبح تعدادهم مليون و200 ألف 

مواطن فلسطيني، وهم في ازدياد.

الدكتور سعدون الزبيدي:
وضع املسيحيني العرب في قالب واحد، والنظر إليهم على أن موقفهم واحد،   

يتناقض مع العبارة التي ذكرها األب رفعت بدر: »املسيحيون مواطنون مثلما حال كل 

مواطن في هذه املنطقة«، لذا لو كان عنوان هذه الورشة »املسيحيون ومواقفهم من 

الربيع العربي«، فإنه سيكون أفضل وأكثر توفيقًا من »املسيحيون وربيع العرب«.

ذكر آشور كيواركيس أن 300 ألف مسيحي مت تهجيرهم من العراق خالل   

35 سنة، أما في السنوات اخلمس األخيرة وحدها فقد جرى تهجير نحو 800 ألف 

دبلوماسي سابق، شارك في جلنة صياغة الدستور العراقي.
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مسيحي، وهذا رقم مفزع! لكن كما هو معلوم، لم يكن النظام السابق يسمح أن تصدر 

تصريحات مخزية ضد املسيحيني، وإن حدث هذا فإن العقاب الرادع بانتظار من يدلي 

بها، لذا من الواجب املقارنة بني املواقف في املرحلتني. 

على  يشتمل  اجلديد  العراقي  الدستور  أن  آيشوع،  خالص  النائب  ذكر   

»محطات مضيئة«، لكن حقيقة األمر أن هذا الدستور أعرج، ومؤٍذ، ومدّمر للعراق.

األستاذ خالد العلواني:
أقدم كنيسة في العالم هي في مدينة »عني التمر« مبدينة كربالء العراقية،   

وآثارها ماثلة إلى اآلن، ويوجد في العراق اآلن أكبر كنيسة في الشرق األوسط، هي 

املسيحيني  بالتعددية، وهجرة  العراقية  الهوية  لقد متيزت  الكبرى«.  »الطائرة  كنيسة 

تعني نهاية هذه التعددية. أما أسباب هجرة املسيحيني، فهي سّتة: محاولة بعضهم 

»أسلمة« املجتمع؛ والدافع املادي؛ وعدم وجود قوات حكومية أو مليشيات حلمايتهم 

وزيرًا  لهم  أن  فرغم  مناصب حكومية حلماية وجودهم،  وجود  وعدم  االعتدءات؛  من 

وخمسة نواب، إال أن هذا ال يكفي لتمثيل هذه الشريحة املهمة؛ وعدم وجود عالقات 

عشائرية واجتماعية كافية؛ وتوافر الكفاءات واخلبرات في أوساط املسيحيني، بخاصة 

في مجالَي الطب والهندسة. 

لقد دفع العراقيون جميعًا وبكل طوائفهم ودياناتهم، ثمن العنف واإلرهاب   

والتدمير والقتل واخلطف. نعم، هناك 60 كنيسة اقُتحمت أو ُفّجرت، وسقط 900 قتيل 

من املسيحيني، وأصيب 6000 جريح، وهاجر 8000 مسيحي. لكن خسائر املسلمني: 

ر، واحلبل على اجلرار.  مليونا قتيل، وخمسة ماليني جريح، وأربعة ماليني مهجَّ

الثورات العربية، جاءت ضد الطغيان والدكتاتورية واألنظمة املستبدة، وليس   

هذه  على  خوف  فال  األخرى.  والديانات  والقوميات  واملذهبية  الدينية  األقليات  ضد 

الديانات من تلك الثورات، بل ينبغي أن يخاف أتباعها من الطغاة واملستبدين.

عضو املكتب السياسي في احلزب اإلسالمي العراقي.
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الدكتور سليمان صويص:
ال بد من الفصل بني املجالنَي السياسي والديني، وتبني الشعار الشهير:   

»الدين لله.. والوطن للجميع«. ويجب على احلكام االمتناع عن استخدام ورقة املسيحيني 

التي تزعم أن  التوقف عن إشاعة »الفكرة«  ينبغي  خلدمة أغراضهم السياسية، كما 

هنالك متاثاًل ما بني العرب املسيحيني وبني الغرب وسياساته، فالعرب املسيحيون هم 

أبناء الوطن، وهم مشاركون في بنائه وتطوره، ويتخذون مواقفهم انطالقًا من مصالح 

وطنهم، وال يتأمرون بأي حال من اخلارج. 

وهناك ضرورة لالمتناع عن ممارسة أي خطاب تكفيري جتاه املسيحيني،   

وباملقابل ينبغي رفض أي خطاب تكفيري من جانب املسيحيني جتاه املسلمني. 

وال بد من السعي لتكون الدولة دولة املواطنني جميعًا، بال متييز بينهم على   

أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو اثني. مبعنى أن تكون هنالك حقوق مدنية كاملة 

ميارسها اجلميع. 

احلكومات  عليها  تسيطر  التي  والفضائيات  اإلعالم  وسائل  توجيه  ويجب   

»املواطنة«  مفهوم  وزرع  واملساواة،  التسامح  مبادئ  إلشاعة  اإلسالمية،  واحلركات 

احلقيقية في عقول الشباب، وتكريس حق االختالف، وقبول اآلخر، وأن يتم بالتعريف 

بالتراث احلضاري املسيحي، ألنه جزء من حضارة هذه املنطقة. 

مشارك: 
عن  الديني  نفصل  أن  يجب  أننا  أو  مسيحية،   - إسالمية  ليست  القضية   

السياسي. فهذا نقاش مطروح داخل احلركات اإلسالمية، وهناك من يريد أن يفصل 

بينهما، وهناك من ال يوافق على ذلك. 

عند الدعوة إلى بناء دولة مدنية، كيف يتم جتاهل االجتاه اإلسالمي، القوي،   

يحمله جتاه  وأي تصور  املدنية؟  الدولة  قيام  يوافق هذا االجتاه على  املتحفز؟ وهل 

رئيس اجلمعية األردنية حلقوق اإلنسان.
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الدولة املدنية؟ 

دعوة االجتاه اإلسالمي ليقبل بالدولة املدنية، ال تأخذ في احلسبان أن هذا   

اآلخرين  تصورات  عن  مختلفة  دولة  إسالمية،  بهوية  مدنية  دولة  إلى  يتطلع  االجتاه 

والعدالة  املساواة  دولة  بوصفها  حقوقي،  علماني  مبنظار  إليها  ينظرون  الذين  لها، 

االجتماعية واملواطنة، التي يتساوى فيها املواطنون جميعًا في احلقوق والواجبات، وال 

متيز بينهم وفق منطق األغلبية واألقلية. 

وإذا كان األمر دعوًة للشراكة املسيحية، فهل هي دعوة موجهة للمسيحيني   

بوصفهم مسيحيني أم بوصفهم مواطنني؟! إذا كانت الدعوة لهم بوصفهم مواطنني، 

يصبح الدين في خلفية املشهد، وهذا ينتقل النقاش إلى مستوى آخر: ما دور املواطنني 

العرب في التغيير، أو في »الربيع العربي«، أو في إنشاء الدولة املدنية أو الدولة غير 

املدنية؟ 

وإذا كانت الدعوة لهم بوصفهم مسيحيني، فإن هذا يفتح النقاش على كل   

املكونات الدينية والهويات الفرعية املتواجدة في املجتمعات العربية.. على املسيحيني 

الدينية املختلفة، وعلى املسلمني بطوائفهم املتعددة، وعلى املتدينني وعلى  مبكوناتهم 

في  املجتمع  يغرق  وهذا  إلخ.  امللحدين..  وعلى  الكافرين  وعلى  أيضًا،  املتدينني  غير 

مشكالت ال ُيحمد عقابها، وال ميكن اخلروج منها. كلما كانت هنالك قضية جامعة، 

يصبح اندماج الهويات الفرعية ضرورة. 

املسيحيون العرب لم يسهموا في النهضة العربية بوصفهم مسيحيني، بل   

ساهموا فيها كمفكرين ومثقفني ومواطنني عرب.. فرح أنطون وشبلي الشمّيل وجورج 

حبش ونايف حوامتة وجورج حاوي، لم يقدموا أنفسهم كمسيحيني، بل قدموا أنفسهم 

العدو  مع  والصراع  املنطقة  مستقبل  جتاه  عروبية  فكرية  رؤى  أصحاب  كمفكرين 

اإلسرائيلي. 
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الدكتور نظام بركات: 
من  جزءًا  أنفسهم  يعّدون  وفلسطني  األردن  في  املسيحيون   

هناك متييزًا  أن  وهم ال يشعرون  واإلسالمية،  العربية  ومن احلضارة  املنطقة  تراث 

في  ضدهم  والتمييز  لالضطهاد  املسيحيون  يتعرض  عندما  تظهر  املشكلة  ضدهم. 

بلدانهم. األقباط في فترات طويلة لم يكونوا يشعرون بهذه املشكلة، ولكن حني بدأ 

التمييز ضدهم بدأوا يشعرون بها. 

حني كان يشعر املسيحيون واملسلمون أن هنالك خطرًا خارجيًا، كما هو   

ومكوناته وطوائفه  بدياناته  املجتمع  أفراد  جهود  تتوحد  فلسطني،  في  اآلن  حاصل 

مناضاًل بوصفه  املسيحي  ويظهر  كافة،  والثقافية  والعرقية  والدينية  االثنية 

ضد الصهيونية أو مناهضًا ضد االستعمار الغربي واالحتالل اإلسرائيلي. 

هناك مشكلة في تعريف »العربي« و»العروبة«. جامعة الدول العربية أوردت   

املعايير التي تتيح ألي دولة االنضمام إليها وأبرزها: أن يتكلم أهلها اللغة العربية، وأن 

يشاركونا آمالنا وطموحاتنا. فاآلشوري لو قال إنه عربي، لن يستطيع أي شخص أن 

يدحض ذلك، فهو يتحدث اللغة العربية، ويشارك األمة العربية في آمالها وطموحاتها. 

إفريقيا  إرادي. شعوب شمال  جزء  وفيه  انتماء،  مفهوم  هو  الهوية  مفهوم   

أصلها ليس عربيًا، لكنها ُتعّد عربية، وفي الوقت نفسه إذا كان هنالك عربي ال يريد أن 

ينتمي إلى هذه األمة، ال ميكن ألحد أن يجبره على ذلك.

مشارك:
املشهد املسيحي جزٌء من مشهد مركب، وتعبير عن محنة األقليات. في لبنان،   

يستندون إلى مبدأ حتالف األقليات والطوائف. فهل احلل هو في حتالف األقليات أمام 

األغلبية أو األكثرية السكانية؟ 

ماذا عن املواقف الدولية جتاه محنة املسيحيني في الشرق العربي؟ هل تعزز التوجه 

أستاذ العلوم السياسية، في جامعة اليرموك، األردن.



259املسيحيون و»ربيع العرب«

القاضي بإفراغ املنطقة من املسيحيني أم إنها تتخذ املوقف النقيض؟ 

مسيحيي  من  املنطقة  إفراغ  على  تشجع  املواقف  هذه  أن  الواضح  من   

األملانية مستعدة ألن تستقبل خمسة  »الدولة  األملاني:  وزير اخلارجية  يقول  الشرق. 

على استقرار  إنه ال يشجع  التصريح؟  يعني هذا  ماذا  آالف مسيحي من سوريا«. 

املسيحيني في بلدانهم في املشرق العربي. أما موقف »الفاتيكان« فهو على العكس من 

ذلك. 

املنَتج  هي  املسيحيني  عند  األساسية  املسألة  العربي«،  »الربيع  لـ  بالنسبة   

ويدمر  ويهّجرهم  يقتلهم  كان  وإذا  يفيدهم،  ال  املنتج  كان هذا  إذا  التغيير.  من هذا 

ممتلكاتهم ويحرق كنائسهم، فهم ليسوا مجبرين على املشاركة في التغيير. 

االنحطاط  من  مرحلة  تشهد  العربية  األخالقية  البنية  أن  لألسف  وأخيرًا،   

األخالقي في مسألة التعاون مع األقليات. 

األستاذ عريب الرنتاوي:
عنوان الورشة ال يعني مطلقًا أن املسيحيني إما مع األنظمة القائمة أو مع   

الثورة حكمًا. وللتوضيح، ال ميكن التعامل مع املسيحيني بوصفهم كتلة واحدة، فهم 

يتوزعون على تيارات دينية واجتاهات سياسية تقدمية ورجعية، ميينية ويسارية. 

املراد من هذا العنوان، اكتشاف الديناميكات في املجتمعات العربية التي   

إلى  القائمة، وبعضهم يصطف  األنظمة  إلى جانب  املسيحيني يصطّف  جتعل بعض 

جانب احلركات الثورية، وبعضهم ال يجد له مكانًا هنا أو هناك. 

واحلال ليس واحدًا في مصر أو في سوريا أو في األردن أو في فلسطني أو   

في لبنان أو في العراق. واألوضاع املختلفة في الدول العربية تؤدي إلى اصطفافات 

كتلة  وليسوا  متجانسة  غير  كتلة  واملسيحيون  مختلفة.  تيارات  بروز  وإلى  مختلفة 

مصمتة.

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.
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األستاذة نفني ملك:
للثورة املضادة، وهناك من  هناك من يرى أن املسيحيني في مصر ركيزة   

األمان  األمن  مزيدًا من  لهم  تكفل  التي  القائمة  السياسية  لألنظمة  أنهم حلفاء  يرى 

السياسية  األنظمة  مع  التحالف  إلى  مييلون  بأنهم  يتهمهم  من  وهناك  واالطمئنان، 

الشمولية، التي تعاملهم كأقلية وتضطهدهم كثيرًا، ورغم ذلك يستكينون ويخضعون لها 

ويستظلون حتت مظلتها الواهية، وهناك من يرفض هذا املنطق، ويؤكد أن املسيحيني 

شركاء منذ بداية الثورة، وأنهم كانوا مع بقية مكونات الشعب في ميدان التحرير، 

ونزلوا إلى جميع امليادين في املدن املصرية كافة وتفاعلوا بجدية مع الشعب في مطالبه 

بإسقاط النظام ونيل احلرية والكرامة. 

هذا يؤكد أن املسار الدميقراطي ما زال في مرحلة تتسم بعدم االتزان، وهذا   

يتضح من كيفية تعاطي املسيحيني مع احلركات السياسية. 

هل سيقبل كل طرف بشراكة حقيقية، أم سيظل إقصائيًا ال يقبل اآلخر؟   

التعامل مع اإلسالميني ويرفضونهم رفضًا مطلقًا،  أبدًا  يقبلون  فهناك مسيحيون ال 

املسيحي. وهناك من اإلسالميني من  الغرب  لنا  »فوبيا« من اإلسالم صّدرها  وهذه 

يرفض مشاركة املسيحيني ويعّدهم كفارًا، وأهَل ذمة، وحلفاء للنظام القائم... 

ال بد من مزيد من االنفتاح واحلوار املجتمعي، وال بد من إقرار قوانني تكفل احلرية 

للمجتمعات في بناء دولتها املدنية احلقيقية، دولة املواطنة والعدالة االجتماعية. 

وهنا يتساءل املرء: هل سيأتي يوٌم يكون فيه رئيس الوزراء في مصر أو   

في بلد عربي آخر مسيحيًا؟ هل سيأتي يوم يكون فيه وزير الدفاع أو وزير الداخلية 

مسيحيًا؟ هل سنشهد املزيد من »الكوتا« اخلاصة باملسيحيني لضمان أكبر مشاركة 

لهم في احلكم وإدارة الدولة املدنية، دولة القانون واملواطنة املتساوية؟ 

املسيحيون في سوريا قلقون على مستقبل سوريا، ألن القادم مجهول بالنسبة   

إليهم، فهل سيتخطى الشباب املسيحي مخاوفه من اآلخر، ويتجه للعمل واملشاركة مع 

عضو، املكتب التنفيذي لإلعالم في حزب الوسط اجلديد، مصر.
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التيارات املختلفة وينضم إلى األحزاب حتى لو كانت إسالمية؟

األستاذ طارق التل: 
اتهام  هناك  كان  الهجرة؟  على  املسيحيني  يشجع  الذي  ما   

واقع  وفي  الهجرة!  إلى  باملسيحيني  يدفع  من  هم  املسلمني  أو  اإلسالم  بأن  صريح 

األمر، إن املناخ السائد نتيجة الصراعات، واحلالة االقتصادية املتردية، واألوضاع 

األمنية املتفاقمة واملتدهورة من سيئ الى أسوأ في منطقتنا العربية، هي من العوامل

إلى أثرها  ميتد  العوامل  وهذه  املسيحيني،  هجرة  في  تتسبب  التي  الرئيسة 

املسلمني واملسيحيني على السواء.

ومن العوامل التي تدفع املسيحيني إلى الهجرة، اخلطة الصهيونية لتفريغ   

القدس وبيت حلم وبيت ساحور وبيت جاال وبقية املناطق في فلسطني، من املسيحيني، 

لتبقى املعركة بني الصهاينة وبني املسلمني حصريًا.

وهناك أيضًا اإلغراءات الغربية املتناسقة واملتناغمة مع اخلطة الصهيونية،   

والتي تفتح الباب على مصراعيه لهجرات للمسيحيني، ولو أعطيت االمتيازات املمنوحة 

للمسيحيني إلى املسلمني لكان هناك ماليني املسلمني الراغني بالهجرة إلى دول الغرب، 

»الفردوس  عن  وبحثًا  بلدانهم  في  واملعيشية  االقتصادية  األوضاع  تدهور  نتيجة 

املنشود«.

مصر  في  العسكري  لالنقالب  تسويق  فهو  إسحاق،  جورج  د.  حديث  أما   

الذي استبدل االستبداد بالدميقراطية، والذي استبدل حاكمًا مستبدًا من وراء الستار 

بحاكم منتخب دميقراطيًا. 

خالل السنة التي حكم فيها اإلخوان املسلمون مصر، ُوضعت خطط لتنمية   

لكن  اقتصادي،  تخلف  من  تعاني  التي  املناطق  من  وغيرها  السويس،  وقناة  سيناء 

اإلعالم الكاذب شّوه الصورة وشْيَطَنها. واآلن، ينتشر الظلم والقتل واالستبداد في 

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل اإلسالمي، األردن.
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مصر. نعم، ثورة 30 يونيو كانت عبارة عن صور »فوتوشوب«، فقد كان هناك املاليني 

في مواقع وساحات أخرى يقفون مع »الشرعية«. وها هي السلطة اجلديدة متنع بالقوة 

جموع املصريني من النزول إلى الشوارع وامليادين، حتى ال تظهر مشاعرهم احلقيقية. 

النائب خالص إيشوع:
في كل ثورة عنيفة بهدف تغيير الوضع العام للدولة، ينكفئ الوجود املتسامح   

والثقافي عادًة، وتبرز القوى التي لها القدرة على خوض الصراع في الواجهة، وتبرز 

قوى أخرى عشوائية وغوغائية وفوضوية ومتطرفة وغير منظمة، ما يؤدي إلى نوع من 

االستهداف للمكونات الصغيرة خللق نوع من البلبلة قد متاَرس من ِقَبل الدولة، أو من 

ِقَبل الثائرين عليها. واملسيحيون هم أول املستهَدفني في العادة، لذا فإنهم يحاولون في 

الغالب النأي بأنفسهم عن اخلوض في التغيير حتى ال يكون وبااًل عليهم، كما جرى 

ويجري في عدد من الدول العربية، مقتدين بقول معلمهم: »يا رب إن شئت ارفع عني 

هذه الكأس، ولكن لتكون مشيئتك، ال مشيئتي«. فاملسيحيون يريدون التغيير، ولكن 

مع األفضل وإلى األفضل، كما قال األب رفعت بدر. وقد صّعَب التطرف الديني على 

املسيحيني أن يأخذوا حريتهم الكاملة في املشاركة وفي ممارسة دورهم في خلق »ربيع 

عربي« دميقراطي. 

املسيحيون يريدون أن يكونوا مواطنني حقيقيني في الدرجة األولى، ويريدون   

أن يبدعوا في سبيل تنمية بلدانهم وفي بناء حضارتها، لهذا فإنهم يحاولون خلق قواعد 

وطنية أمينة لهم متّكنهم من ممارسة خصوصياتهم وحرياتهم الدينية والعقائدية في 

مناطقهم، مع االلتزام باحترام حقوق اآلخرين في ممارساتهم في مناطق أخرى. وهذا 

ما يحدث في العراق. 

رئيس كتلة املجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري في البرملان العراقي.
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األستاذ طارق التل:
العربية  بلداننا  في  والدميقراطية  دميقراطية،  أوضاع  إلى  نحتكم  نحن   

يجّسدها صوت الناخب. 

مشارك:
ال بد من التركيز على القيم املجتمعية، وترسيخها في املناهج التربوية لتقوية   

الروابط العروبية بني أفراد املجتمع وشرائحه املختلفة.

مشارك:
نزعة أصيلة  »التدين«  و»الطائفية«.  »التدين«  بني  اللبس  توضيح  بد من  ال   

اإلنسانية  والقيم  والسلوكات  والروحانيات  بالعبادات  والتزام  البشرية،  النفس  في 

التعصب  »الطائفية« فهي  أما  نبذه.  وقبوله وعدم  والتواصل مع اآلخر واحلوار معه 

واالنغالق وإقصاء اآلخر وكرهه واخلوف منه ورفض احلوار معه. والطائفية ناجتة عن 

غياب الفهم الصحيح ألسس الدين، وليست أثرًا من آثار التدين. 

التطرف مرفوض جملًة وتفصياًل، سواء أكان مصدره مسلمًا أم مسيحيًا،   

أم جهة أخرى. كما أن الوقوف إلى جانب الدكتاتوريات والطغاة واألنظمة املستبدة 

والغطرسة والظلم، مرفوض أيضًا. الدفاع عن الدميقراطية في مصر ال يعني الدفاع 

عن جماعة اإلخوان املسلمني. بل هو دفاع عن التجربة الدميقراطية بحد ذاتها، والتي 

اختير فيها رئيس للجمهورية بطريق االقتراع وعبر صناديق االنتخاب. حتى لو أفرزت 

هذه الدميقراطية جهة غير اإلخوان املسلمني، ال بد أن ندافع عنها، ألن الدميقراطية 

والدكتاتورية  واالستبداد  الظلم  من  شعوبها  وجناة  العربية  املنطقة  خالص  فيها 

والتخلف، ومما هي فيه من مصائب ومآٍس. وإذا حدثت عيوب في بعض التطبيقات 

فعالجها يكون باملزيد من ممارسة الدميقراطية. 

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل اإلسالمي، األردن.
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الذين نزلوا إلى الشارع في مصر يوم 30 يونيو بحسب »غوغل« يبلغ عددهم   

مليوَني شخص فقط، وليس 33 مليونًا كما يزعم اإلعالم املصري. 

البالد  في  االقتراع  إلى صناديق  واالحتكام  الدميقراطية  تعزيز  من  بد  ال   

العربية، حتى لو جاءت نتائجها خالف توقعات بعضهم وخالف تطلعاتهم. 

النائب د. محمد احلاج*: 
ما  الصناديق  نتائج  ولتكن  والشفافة،  النزيهة  باالنتخابات  القبول  ينبغي   

تكون. يقول د. جورج إسحاق إن حزب احلرية والعدالة رفض املشاركة في صياغة 

الدستور مبصر، والسؤال هنا: كيف يشارك مع من انقلبوا على الدميقراطية؟ وكيف 

يشارك والكثير من قادته أموات، وبعضهم في السجون، وبعضهم مطاَرد؟

حتدث آشور كيواركيس عن اضطهاد اآلشوريني في العراق فقط. واآلشوريون   

عرب، مثلهم مثل غيرهم من املواطنني العراقيني. العربّي بعد خمس أو عشر سنوات 

من هجرته إلى أميركا تصبح جنسيته »عربي - أميركي«، بينما الذين أمضوا 1400 

سنة بني ظهرانينا وفي ظل احلكم العربي - اإلسالمي، ال يعترفون بالعروبة؟! هذه 

كارثة حقيقية. 

األستاذ جورج إسحاق**: 

ال بد من التأكيد على فكرة »املواطنة«، بوصفها مخرجًا للمآزق التي منر بها   

في مجتمعاتنا ودولنا العربية؛ وال بد من إيقاف »السجال الديني« في وسائل اإلعالم 

وأمام العامة، بخاصة أن هناك استسهااًل أو »إسهااًل« في الفتاوى الدينية؛ وال بد من 

إيقاف اخلطاب اخلشن السائد في الساحة العربية. 

وأقترح أن يقوم عدد من املفكرين، أو علماء ورجال الدين من الطرفني، بوضع   

اجتهاد فقهي في عدم تولية غير املسلم إلى املسلم، ففي عصر الدولة العباسية كان 

* عضو مجلس النواب األردني، قيادي في حزب الوسط اإلسالمي.
** املنسق العام حلركة كفاية، مصر.
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أحد قادة اجليوش اإلسالمية مسيحيًا، وكان املسلمني يأتون ويقّبلون يديه. املطلوب 

اجتهاد فقهي مثل الذي وضعه سليم العوا بشأن إسقاط اجلزية. 

القومي  املجلس  أصدرها  التي  التمييز«  »منع  وثيقة  تبّني  يتم  أن  وأقترح   

حلقوق اإلنسان مبصر.

وأخيرًا، فإن احلديث عن االستعانة بالغرب، أو االستعانة بالتنظيم الدولي   

مشكالتهم  حل  يستطيعون  فاملصريون  وتفصياًل،  جملة  مرفوض  املسلمني،  لإلخوان 

وحدهم، وال يقبلون أن تتدخل أي جهة خارجية في شؤونهم.

األستاذ آشور كيواركيس:
فيدرالية  على  نّص  العراقي  الدستور  املساواة.  يريدون  العرب  املسيحيون   

لألكراد. ما يريده املسيحيون في العراق، أن ُيذكر املسيحي واآلشوري والتركماني 

والصابئي والكلداني والسرياني أينما ُذكر الكردي واملسلم في الدستور، أو أاّل ُيذكر 

اجلميع نهائيًا. 

إذا كان الدستور العراقي ينص على أنه ال يقام إقليم على أساس قومي،   

أو  آشورستاني،  إقليم  هناك  يكون  ال  وملاذا  »كردستان«؟  باسم  إقليم  يقام  فلماذا 

تركمانستاني، أو صابئستاني، أو شيعستاني أو سّنستاني؟! أو أن تسمى األقاليم: 

إقليم شمال العراق، وإقليم جنوب العراق، وإقليم وسط العراق. 

النظام العراقي السابق، لم يكن يسمح بالتصريحات العنصرية والتمييزية،   

ألنه نظام شبه علماني، رغم أنه له ممارسات قمعية في املدارس مثل إجبار التالميذ 

املسيحيني على قراءة القرآن. وفي عهد ذلك النظام، لم يكن ُيسمح لآلشوري بتسجيل 

قوميته، إذ ال توجد هذه اخلانة أصاًل في الوثائق، وليس هناك سوى خانتني في بند 

»القومية«: »كردي« و»عربي«، وعليه أن يختار إحداهما.

وفي العام 1977، ُأجبر اآلشوريون على التسجيل في خانة »عربي«. وفي   

رئيس حركة آشور الوطنية، لبنان.
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العام 1987، رفض اآلشوريون التسجيل في خانة »عربي«، وسجلوا أنهم آشوريون، 

1980 في عملية »األنفال«،  العام  إلى الشمال. وفي  ُيعتقل هرب  لم  فاعُتقلوا، وَمن 

مراسل  راندل«  »جوناثان  ذكره  ما  بحسب  كآشوريني،  ُسجلوا  الذين  اضُطهد 

»الواشنطن بوست« في كتابه »أمة في شقاق«، فقد كان شاهدًا على ما يجري في 

عمليات »األنفال«. 

من  األكراد  حسني  صدام  نقل  فقد  الدميغرافي،  التغيير  بخصوص  أما   

املناطق احلدودية مع الدولة التركية، ووضعهم في بلدات اآلشوريني. واليوم، يرفض 

املادة  الشرعيني. ووفق  إلى أصحابها  الكردي اخلروج من هذه األراضي وإعادتها 

)40( من الدستور، هناك مطالبات بالتصحيح الدميغرافي في كركوك، لكن أحدًا ال 

يريد التصحيح الدميغرافي في داهوك، املدينة اآلشورية.

لقد ناهض اآلشوريون السياسات »الصّدامية« وشاركوا في املعارضة، ولكن   

مع بوادر إسقاط النظام، مت رفض مشاركة اآلشوريني في املعارضة، ولم تعد املعارضة 

الكرد - إسالمية ترضى أن يحضر اآلشوريون مؤمتراتها، فاضطروا بواسطة اللوبي 

اآلشوري في أميركا )الرابطة اآلشورية في أميركا( إلى لقاء الرئيس جورج بوش، 

الذي أصدر أمرًا للمعارضة بضرورة إشراكهم. وهذا يؤكد أن املعارضات في الدول 

العربية »دمى غربية«.

ال أحد ينكر أن العراق دولة عربية، فالدولة هي »كيان سياسي اجتماعي«.   

لكن األرض املقامة عليها مدينة داهوك، هل هي أرض عربية؟ ومتى كان هناك عرب في 

هذه املنطقة أو مدينة أربيل، أو في السليمانية؟ إذا كنُت أعيش في ظل الدولة العربية، 

فهذا ال يعني أنني عربي، ولكن دولتي عربية، ألن املكون األساس لها شعب عربي، 

وثقافته عربية، ولغته عربية! 
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األستاذ عريب الرنتاوي:
من الصعب اخلروج ببيان ختامي يتفق فيه اجلميع على أفكار أو توصيات   

محددة. ومن الواضح أن هناك فجوات ما زالت قائمة، وبعضها عميق. وال بد من 

اإلشارة إلى أن الدعوة ُوجهت إلى مروحة واسعة من القيادات اإلسالمية في األردن، 

لكنهم آثروا عدم احلضور، رمبا ألنهم غير جاهزين لتقدمي أجوبة عن األسئلة التي 

اآلراء  تكون  بأن  معنيون  ألننا  الورشة،  حلضور  السلفي  التيار  ُدعي  كما  ُطرحت. 

ووجهات النظر املختلفة موجودة فيها. واملأمول من املشاركني من احلركات اإلسالمية 

أن يقدموا إلى قياداتهم صورة موضوعية عن النقاش الذي جرى.

في هذه الورشة يوجد صوت مسيحي يحظى بشبه إجماع، وضع توصيات   

متفق عليها، وميكن القول إن األب رفعت بدر خّلصها بشكل متوازن. وهي توصيات 

قد تشكل قاسمًا مشتركًا في آراء املسيحيني ووجهات نظرهم. 

استنطاق اخلطاب  بينها  من  الورشة،  أهداف حققتها هذه  هناك مجموعة   

بلورة  إلى  ودعوة احلركات اإلسالمية  واستجالئه،  املطروحة  القضايا  في  اإلسالمي 

خطابها وتطويره في عدد من احملاور املتصلة بنظرتها إلى املسيحيني العرب.

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.








