
 

 �لمة افتتاحية

 عر�ب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية

 الرئيس أم�ن ا�جميلاخ فخامة 

 ادداا  والدديقات �  يي  اسستقلل ومللس كااسس الرر  اوسط ومركز و�لفرد مارتن 

 والسعادةأ�حاب اسعا�  

 ادداا  اعزا ... الدديقات العز�زات 

أسعد هللا دلاحكم ي�ل ا�خ��، وأضم دو�ي إ�� أدوات من سلق�ي يال��حيب يكم، أدداا  أفاضل ودديقات 

 السياسية ل��ا مركز القدس للدراساتإخالدات تودل �عض من واسمحوا �  أن أضع ي�ن أيديكم ��جالة، ... فضليات 

انطالاة ثورات وانتفاضات ما يات �عرف �عيد ركز اسمن استتمرات الوناية وااليمية ال�ي نظمها ختام سلسلة  � 

للاان، سور�ا، العرا ، اردن، : شارك  ف��ا مئات ال�خديات من دول الكثافة اسسيحية الس و يالر�يع العر�ي، 

 .ومستقللهمفلسط�ن ومدر، وال�ي تركزت أشغالها حول راهن مسيحيي اساطقة 

 نترانر، القااعة ذا��ا، يأن مسيحيي يلداناا اد �عرضوا وإن يتفاوت ي�ن يلد وآخر،
ً
ومن  ال شك أناا جميعا

 إ�� زمنزمن 
ً
، لداوف ش�  من التمي�� واس��داف، أدناها التمي�� �  الدسات�� والترريعات واسمارسات، وأشدها هوال

، نترانر القااعة ... من الل جماعات دينية متطرفة عايفة حروب ايادة والت�ج�� اس���  اساظم 
ً
وال شك أناا جميعا

ذا��ا، يأن من اسحال استمرار ا�حال ع�� هذا اساوال، فهذه اساطقة، لن ت�ون ذا��ا من دون مسيحي��ا، وال يمكن ل�ل 

 .ذي عقل و�د��ة وضم��، أن يتدور هذا اسرر  من دون مسيحييه

واسعة من ا�خالدات  �ركيل مروحةومستقلل اسسيحية �  الرر  اوسط، اد اادنا إ�� إن اللحث �  راهن 

واستنتاجات، ال�ي تضما��ا كتباا وتقار�رنا ذات الدلة، و�  متاحة ل�ل من أراد ا�حدول عل��ا ع�� أية حال، ييد أن�ي 

 :�  هذا اسقام، سأكتفي ياإلضا ة ع�� عرر م��ا

اسدنية الديمقرانية التعددية، �ان " دولة اسواناة استساو�ة"لوناية العر�ية �  ياا  إن فرل الدولة ا: او��

 �  خلق مااخات من التمي�� ضد شرائح أساسية من اسوانا�ن واس�ونات
ً
 حاسما

ً
ولقد عا�ى مسيحيو هذه الللدان، . سبلا

�� مستوى اسراركة والتمثيل السياسي�ن، أو من أش�ال ش�  من هذا التمي��، ع�� اسستوى الدستوري والقانو�ي، أو ع

 �  ملال ا�حر�ات الدينية
ً
 .�جهة تمتعهم يقدر أال من ا�حقو  وا�حر�ات، وتحديدا

 �  درجة اع��افها  ن�حظلدى مراجعة الدسات�� والترريعات السار�ة �  عدد من الدول العر�ية، : الثانية
ً
تلاياا

 وكااسس وجماعات، و�  تراو  ما ي�ن التاكر لهذه ا�حقو ، أو عدم اتيان وكفال��ا �حقو  اسسيحي�ن وحر�ا��م، أف
ً
رادا

ن و�سميته ياسمه الدر�ح، أو انتقاص من حقواه وحر�اته  أهمية ادوى فثمة و�  جميع ا�حاالت، . ع�� ذكر هذا اس�ون

اسواناة "مفهوم " اوناة"و" س��ةد"لتاقيح و�عديل هذه الدسات�� والترريعات، يما ين�جم مع ا�حاجة لـ  وحاجة م�حة،

 ".الفاعلة واستساو�ة

لتوديف مسيحي��ا كقوة سللية، تفضل  ،تلذلها أوساط عديدة �  دولاا وملتمعاتاا ثمة محاوالت: والثالثة

 
ً
لكن نظرة مادفة إ�� تار�خاا ا�حديث ، الفساد واستلدادألنظمة " ظه�� خلفي"ـ كا�جلوس ع�� مقاعد انتظار، وأحيانا

 للرك، يأن هواسعادر، ت�� 
ً
حر�ة ن من أياا  و�اات هذه اساطقة، �انوا ع�� الدوام، دعاة �اسسيحين يما ال يدع ملاال



 

��ضة وتاو�ر، وماادر�ن أشدا  للوحدة الوناية �  دولهم وملتمعا��م، ومساهم�ن أساسي�ن �  ينيا��ا ا�حضاري وتحرر، 

 .ا�  واجتما�  وااتداديوالثق

يلدر التأكيد ع�� ضرورة ظاهرة اسالم السيا��ي �  مختلف الدول واسلتمعات العر�ية، دعود أمام و : والرا�عة

 �  سلة واحدة، ا
ً
محار�ة وعزل التيارات ففي الوا  الذي تتيعن فيه لتمي�� ي�ن هذا ا�حر�ات، وعدم وضعها جميعا

  تيعني ،التكف��ية والغائية م��ا
ً
، إ�� تل�ي خطاب وا�ح حيال اس�ون اسسي�  �  أيضا

ً
دعوة ا�حر�ات اك�� اعتدا

اساطقة، وايتعاد عن اللغة الضلايية واسراوغة عن ا�حديث عن حقواهم وحر�ا��م ومرارك��م وتمثيلهم، ذلك أن مثل 

 .�  محار�ة تيارات الغلو والتطرف وال " مواناة اسسيحي�ن"هذه اسقار�ات، لم �عد ملدية، ال �  �عز�ز 

إ�� مسيحيي اساطقة، يودفهم محاوالت ياسسة، تقوم ��ا جهات متطرفة وإادائية، للاظر  ثمة: ا�خامسة

 و�قايا لالستعمار وا�حمالت الدليبية " جاليات وافدة"ثانو�ة، أو " أاليات"
ً
�  محاوالت �س�� و ، "أهل ذمة"، أو أو جيو�ا

 إ�� جاب مع م
ً
اعاته، "حلف االيات"ل��و�ج لاظر�ة حاولة أخرى لجالا   ، اسابثقة من رحم استلداد وثقافته وفزن

ً
علما

، غ�� اايلة للمقايضة أو " موانا��م الفاعلة واستساو�ة"أن أهل حضار��ا وثقاف��ا وترا��ا، و يأن مسيحيي اساطقة، هم 

دفحات نادعة من تار�خ هذه اساطقة، ونضاالت شعو��ا �  سبيل  سطروا �عد أن ،اسساومة أو القسمة أو انتقاص

استقالل والتحرر الون�ي، حيث تددر مفكرون واادة مسيحيون ك��، حر�ات التحرر واستقالل عن استعمار، و�انوا 

 �  حركة ال��ضة والتاو�ر
ً
ادا  رون

 �  العقود الثلقد أ�حل  ا: السادسة
ً
وكاتيلة سفاعيل ثاائية الطغاة الثة اخ��ة، سلتمعات العر�ية، وتحديدا

 �  ظل انترار ارا ات متطرفة وشاذة لتعاليم الدين اسالمي والغالة، 
ً
 حيال �عض م�ونا��ا، خدودا

ً
أال �سامحا

ا�حايف، وتفي�ي مظاهر اادا  والتكف�� وعدم اح��ام لآلخر والتطاول ع�� حقواه ومحاولة ماعه من ممارسة هذه 

ولعل استسف أن هذه الظاهرة �رأت وتفاام ، تح  سمع و�در معظم إن لم نقل جميع ح�ومات هذه . ا�حقو  

تخذ ما يكفي من اجرا ات، لتكريس ثقافة التسامح والعيش اسر��ك   يت�جيع  من �عضها، من دون أن يت
ً
الدول، وأحيانا

والسياسية، والتددي سدارس الغلو والتطرف �  العقيدة واع��اف ياآلخر واح��ام التعددية الدينية والفكر�ة والثقافية 

 .والفكر واسمارسة

، تتم�� يتعددية لرعو��ا سلتمعات اسسيحية �  اساطقة، شأ��ا شأن مختلف اس�ونات اسلتمعيةإن ا: السا�عة

ع�� التاوع عدية " كرات مدمتة"يودفها  ومن غ�� اسقلول الاظر إل��امذهلية وفكر�ة وسياسية واجتماعية، 

سختلف تيارات ومدارس اسسيحية العر�ية " توافقات ا�حد اد�ى" من دون أن يافي ذلك، ا�حاجة إ�� ياا واختالف، 

، �  عدد من يلدان انترار  ةالدايق اسرحلةواسرراية، �  هذا 
ً
 وجوديا

ً
و�  هذا  ه،يالذات، حيث يواجه هذا اس�ون ��ديدا

 ضد اخر، الرر�ك "تفاهمات ا�حد اد�ى"اجماع مسيحيي اساطقة حول  أنتلدر اشارة إ�� انار، 
ً
 موجها

ً
، ليس فعال

 له، يل �  محاولة لتكريس التعددية و 
ً
 والتعدد التاوعحفظ �  الونن، أو ماااضا

و�  الوا  الذي نتحدث فيه عن تحديات ومخانر تواجه مستقلل مسيحيي اساطقة، فال يد من : الثاماة

م��ا ما يتعلق يانقساما��ا العميقة اللالغة ، ذا��ا �عتمل داخل اسلتمعات اسسيحيةف يوجود مظاهر خلل واختالل اع��ا

 اجيال الراية م��ا، " الفلوة"ـ ما ودفته �عض التقار�ر يم��ا ضفاف اح��اب، و 
ً
القائمة ي�ن الكايسة ورعي��ا، خدودا

السياسي�ن امر الذي �ستوجب حث القادة ، �  أوسانهارفة وا�عزالية تاامي اتلاهات متطوم��ا كذلك، ما يتعلق ي



 

، أو الرد ع�� "الفعل وردة الفعل"ع�� يذل أك�� ا�جهود، لتفادي الواوع �  دائرة العمل ، لهذه اسلتمعات والروحي�ن

ساطقة، إنما ي�ون �  التطرف يتطرف مقايل، من ماطلق ايمان العميق، يأن ملا��ة التحديات ال�ي �ع��ض مسيحيي ا

 .ديمقراني جامع –إنار ون�ي 

 سركالت اسسيحي�ن": التاسعة
ً
�افة �  انخراط شعو�اا وملتمعاتاا، ي فطر�ق ا�حل يتل��، "ال حل مسيحيا

ة، �  الاضال السليي من أجل �رر ايم الديمقرانية والتعددية واح��ام ثقافة حقو  ا�سان، و�اا  الدولة  اواها ا�حين

، يدرف الاظر عن ألوا��م وموانا��ا الديمقرانية، دولة تقف ع�� مسافة واحدة من جميع موانا��ا –ديثة، اسدنية ا�ح

دولة �افلة وضاماة ساظومة ا�حقو  وا�حر�ات الفردية ... وأعرااهم ومذاه��م وأديا��م وانتما ا��م السياسية والفكر�ة

 .وا�جماعية سختلف موانا��ا وم�ونا��ا

أنراف عديدة �  اسلتمع الدو�  لتقديم الغوث وتلذلها �جهود ال�ي يذل��ا مع �ل التقدير والتثم�ن ل: العاشرة

فإن من سور�ا والعرا ،  �  والعون ا�ساني�ن سئات ألوف الاازح�ن والالجئ�ن من مسيحيي دول اساطقة، و�األخص

 يواعث القلق وا�حذر، أن نرى م
ً
إ�� مهاجر وملتلآت ار�لة أو �عيدة،  مسيحييلتسهيل �جرة  لدى �عض دول الغربيال

عطى األولو�ة القدوى ف
ت
لتثبي  اسسيحي�ن �  أونا��م ادلية، وتوف�� شلكة أمان لهم �  مواجهة اسخانر يلب أن �

 .�ا و�عز�زه، من أجل حفظ الوجود اسسي�  ف�وملتمعا��اوالتحديات ال�ي �ع��ضهم، والعمل مع دول اساطقة يح�وما��ا 

 فخامة الرئيس

 ادداا  والدديقات

هذا غيض من فيض من تودلاا إليه خالل الساوات ا�خمس اساضية، أتم�  أن تلدوا فيه ما �سهم �  إغاا  

 ل�جهات الرر�كة �  تاظيم هذا استتمر جهدها اسم��، 
ً
حواراتاا وماااراتاا اسمتدة ع�� مدار اليوم�ن القادم�ن، شاكرا

 يالذكر يي  اسستقلل يرئاسة فخامة اخ الرئيس و�إسهام حيوي من الدديق استاذ سام من��ن وأخص 

 والركر مودول ل�ل واحد ماكم

 والسالم عليكم والسالم لكم


