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 :مؤتمر إفتتاح كلمة الرئيس أمين الجمّيل في

 "بل في الشرق األوسط؟قهل للمسيحيين مست"
  2018تشرين الثاني  15 – 14بيت المستقبل، في 

**** 
 

 
 ؟، وفي هذا الوقتلماذا هذا المؤتمر

 .من جهةٍ  كثرَ أّجه إلينا في مراحل التحضير لهذا اللقاء من السؤال وُ 
 حصل خالل السنوات التسع الماضية  أن ما ،الفورية اإلجابةُ 

 سورياو  العراقدناه في هَ اء ما شَ مستقبل المسيحيين في المنطقة جرّ  طرحَ  مُ حتّ يُ 
 .يجري في مصرجرى و وما 

 .جديدةٌ  قديمةٌ   وهي معضلةٌ 
* * * 

  خيرةاأل السنواتِ  أحداثِ  اءَ أصاب المسيحيين جرّ  ما
 المسلمين  أصاب

  .قسوةً  شدَ يكون أ له المسلمون قد َض بل ما تعرّ 
ت في أماكن أدّ  ئجَ االنتأكبر ألن المسيحي  المواطنَ  إنما األثر الذي يصيبُ 

 .حكهم أصبح على المِ إلى حّد أن وجودَ  ،همعِ تالقكثيرة إلى إ
 

* * * 
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 بشأن الوجود المسيحي في المنطقة؛  اإلجابةِ  ضرورةَ  مُ ما يحتّ 
 ؟وعرضي وجودي وضروري أم أنه عابرُ  هل هو عنصرٌ 

 
 ه العريض هو أهمية هذا الوجود أو عدمِ  وكما أن العنوانَ 

في الجوهر هم لدورِ  عميقةٍ  كذلك يتوجه  المؤتمر أوًال إلى المسيحيين لمراجعةٍ 
 ، والممارسة في آٍن معاً 

 في الجوهر؟ هبدور قوم المسيحي هل ي
 في الممارسة؟ هبدور  هل يقوم المسيحي

* * * 
ما آلت إليه األمور منذ نهاية القرن  مسؤوليةَ في الشرق  ل المسيحيهل يتحمّ 

 الماضي حتى اليوم؟ 
 على التجارب التي مّر بها؟  تأسيساً  مطلوب من المسيحيالهو ما و 

* * * 
  ؟للدور المسيحيالمسلمين وبالمقابل ما هي قراءة 

  ؟هذه القضية هم إزاءَ وما هي واجباتُ 
 إغناء وٕاضافةٍ  العربي أن الوجود المسيحي عنصرَ  المسلمُ  يعتبرُ  هلو 

 ضرورية لإلسالم العربي بخاصة، 
اإلسالم  وأهدافِ  أمام طموحاتِ  عرقلةٍ  المسيحي يومًا عنصرَ  بحيث لم يكن

 العربي 
  .كان مكمًال وداعمًا ومروجاً  بل
 خالل القرن المنصرم  التي مّر بها العالم العربي المّرة التجارب هلو 
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أم  ها إيجابيةٌ ماتُ بص هلمن هذا القرن،  العشر األخيرة سنواتما الوال سي
 ؟كافيةً  كانت الدروُس  هل  ؟لدى المسلم ر شيءٌ تغيّ  هل؟ سلبيةٌ 

* * * 
  حقيقةً  وتصبح الشعاراتُ  تى تترسخ القناعةُ م :نقولوٕالى المسيحي والمسلم 

أو  نةوالمواطَ  طنيةالو  فوق الهويةِ  الدينيةُ  ماء الديني والهويةُ تاالنوال يعود 
 منها؟  لها أم إنتقاصاً  إضافةً 

 .على الهوية الطائفية ةاألقلية واألكثرية المبني مقولةَ  عندها تسقطُ 
* * * 

 تقهقرِ  بَ أسبا لفهم من خالل هذا المؤتمر م إضافةً دوحبذا لو نستطيع ان نق
 .هلوقفِ  بلِ المسيحي والسُ  الوجودِ 

 .. لة اإلجابةدون محاو  أسئلةً  تقولون إني طرحتُ 
  ،اإلجابةأساسًا  واحدةٌ  طبعًا ال تملك جهةٌ 

إنما مثل هذه اللقاءات والتي تجمع خبرات وتجارب وشهادات متنوعة بإمكانها 
  .  وصادقٍ  قٍ عمّ مُ  لنقاشٍ  ةأن تفتح نافذة جدي


