
 بيت املس�تقبل
 
 
 "هل من مس�تقبل للمس�يحيني يف الرشق أ�وسط؟"
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 القدِس  ركزِ مَ أ�وسط، وَ  الرشقِ  كنا�ِس  ِس لِ �ْ املس�تقبل، ومَ  دايًة لبيتِ بِ  الشكرٍ  ُلك� 

يف  ة�س�تثنائيّ  ةِ البحثيّ  املبادرةِ  �ىل هذهِ  ،ة، وويلفريد مارتيزن س�نرتالس�ياس�يّ  ل�راساِت 

 .املنطقة يف ةِ �س�تثنائيّ  الِت تحوّ ل امن  مر��ٍ 

َر يقتيض التبح�  أ�وسط، يف الرشقِ  ها املس�يحيونَ اليت يواِ�ُ  يف الت�ّد�ِت  ّديَ اجلَ  َق م� عَ التَ  نّ إ 

ب، ْس حفَ  نا املرشيقّ �املِ  �رخيَ ُد وال ٔأقصِ . هُملُ مس�تقبَ �لهيا  اليت يقومُ  ِس أ�س لتظهريِ  خيِ يف التار

 .امعيّ ها اجلَ �رخيِ  حتيا من ذا�رةِ  فالشعوُب  .العامليّ  التارخيِ  بل مسارَ 

ًا يّ نا، يبدو ضبابِ قُ ْرشِ ها مَ دُ اجليوبوليتيكية اليت �شهَ التغّرياِت  ، و�سبِب املس�تقبلُ  وٕاذا ما اكنَ 

� وجمهوًال ؤأحياً� مُ  نطقة املِ  قيني اكنوا دومًا يف هذهِ املِرش  املس�يحينيَ  ين ُمِرص� �ىل ٔأن� خيفًا، فٕان

 .البرشيّة والكرامةِ  احلّريةِ  من ٔأ�لِ  معارف، ومناضلنيَ لل ، �قلنيَ ةٍ حمبّ  وشهودَ  ،ُد�اَة ر�اءٍ 

 والعيِش  حلوارِ ا رفعوا لواءَ و  .نترصوا لٕال�سانم الكّهنُ  .نعم ،الغالية من أ�مثانِ  ا الكثريَ دفَعو لقد 

 .معاً 

ّ  يوازهيا اهنيارُ  .ةالع�نيّ  السلطنةِ  �اٍم من ذ�رى اهنيارِ  ئةِ مِ  �ىل ٔأبواِب  ها حننُ و   ةِ إالمرباطوري

ّ  ،ةرمانيّ اجلِ  �ىل املس�يحيني  لها تأٔثٌري ٔأسايس�  اكنَ  ،�اُت التصد� هذه  .ةوروس�يا القيرصي

 َ  .�لينا ٔأن نبدأٔ ومن هنا . رشقينيامل

 ت�َ  ِب ويف َصلْ  .القيارصة البولشفيّة �ىل ُحمكِ  الثورةِ  ةُ انطالقَ ، ةالع�نيّ  السلطنةِ  تفتَّت  وا�بَ 

 .يف روس�يا القرارِ  سلطةِ  ةِ ٔأرثوذ�س�يّ  �ىل �نقضاُض اكن  ،الثورة

 ةً ، واس�تعادوها �امصٕ�سطنبولروس�يا  قيارصةُ  ٔأطاحَ  احلد�ن، لاكنَ  هذانِ  لو مل يزتامنْ 

  .يف العامل لٔ�رثوذ�س�ّيةِ 
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مفا  .فهيا يُقميُ  املسكوين�   اليوم البطر�ركُ حّىت  زالَ  اوم .القسطنطينيّةم هتِ رَ ذاكِ يف  يه سطنبولُ ا

ّ ل ٔأدراُمكُ  �ىل  �نعاكساُت  �ليهِ  تما اكنما ٔأدرامك  ؟ٕاسطنبول ةُ و احتلّت روس�يا القيرصي

 َ  رشق؟مس�يحّيي امل

ّ  جنمُ  لَ ٔأفَ  ،ةِ لع�نيّ ا السلطنةِ  اهنيارِ  مبوازاةِ   Austro(هونغروا  -أ�وسرتو  ةِ إالمرباطوري

Hongrous( ظامِ ن لقيامِ ت دَ ه�مَ ، اليت اكنت قد  ُ . جبل لبنان تصارع ة ا�ي ٔأوقَف تّرصفيّ امل

 . املس�يحيني اللبنانيني محلايةِ  اكنت �ا�ةٌ  ،املترصفيّة قيامِ  يف فلسفةِ و

 �نتداِب  لبنان عهدَ  ، د�لَ قبضٍة ش�يوعّيٍة �ديديّة عِ وقْ  اد السوفياّيت �ىل�حتّ  بعد �شوءِ 

 . املس�يحيني ر�ايةُ  هُ معَ  الفر�ّيس، لتس�مترَ 

 ٕادارةِ  عْرصَ  لبنانُ  وامليثاق مع �س�تقالل، د�لَ  الصيغةِ  نظامِ  و�شوءِ  �نتداِب  ومع هنايةِ 

 �ردةِ  ٍب ، يف جّوٍ من حر إالقلميّيةِ و  ا�ا�لّيةِ  العواصِف  موا�ةِ  ةَ ًال مسؤوليّ ، متحمّ هِ بذاتِ  هِ ٔأزماتِ 
واكن ٔأن . للمس�يحّية ةمواِ� روس�ّية ، ومنظومٍة ُملِْ�دة �لامنّية ٕاجيابّيةِمسٍة  بني غرٍب ذاِت 

      . حلوايل مخسني س�نة ،بقِ ٔأمجع رٔأسًا �ىل عَ  والعاملِ  نطقةِ يف املِ  املشهدُ  بَ انقلَ 

 ٔ�رثوذ�س�ّيةا القيرصيّةِ  نِ زمَ  الرشق، ما بنيَ  املس�يحّي يف عًا �ىل الواقعِ شاسِ  الفرُق مك بدا 

ّ و  جلذري حنَو اروس�يا  لِ َحتَو�  زمنِ  ة، وما بنيَ مَ ظَ العَ  ّجِ وهام يف ٔأوَ  الاكثوليكيّة ةِ إالمرباطوري

 .لاكثوليكيّةا إالمرباطوريةِ  الش�يوعّية، وتفت�تِ 

 من مذاحبِ  .والرتهيب ةِ رَ جْ والهُ التصفيةِ  رِ خماط ةِ من مواَ�  ،ذ� وبعدَ  �اللَ  ،هؤالءُج مل ينْ 

 داعش إالرهايب يف الس�نواِت  تنظميُ  هُ سَ ما مارَ و  .جبل لبنان جما�ةِ  ىلإ أ�رمن والرس�ن 

 .أ��مية ةِ التارخييّ  ةِ بَ قْ احلِ  هذهِ  �دانِ وِ �كرارًا ما لِ  �ُشّلكُ  ،أ��ريةِ 

من  مرشقينيَ  س�يحينيَ مك  ٔأ�ن حننُ  ،التارخييّ  ذا �س�تعراِض ه ، ومن �اللِ معُمك  اليومَ  ٔأ�ساءلُ 

 نطالقًا من التارخي؟ا �ليهِ  مقبلونَ  ما حننُ  مُ هْفَ �لينا  ؟ و�يَف الِعَرب ٔأ�ِذ 
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َ  ىلإ روس�يا  عودةُ تأٔيت هل  ّ  أ�زمةِ  ابةِ من بوّ  قِ رشِ هذا امل  �ارجِ من  ،ةبَ ة يف هذه اِحلقْ السوري

َ  س�ياقِ  � رْ كَ ا�ي ذَ  التارخييّ  سارِ امل  للمسأٔ�ِ  انتاجٍ  مع ٕا�ادةِ  نِ للزم توقٍّف  نا ٔأمامَ ت؟ ٔأم ٕان

ّ  ؟ةالرشقيّ    ."حييا القيرص/ القيرص  ماَت : "ُد �ىل مقو�ِ نا �شهَؤ�ن

رشق ال  يف أ�بيِض  القيرصيّ  لل�يِش  مت�ّددٍ مساٍر  ٕانتاجِ  ٕا�ادةِ  �جتاهِ  ذاهبةُ  هل روس�يا

 ؟� طبيعينيَ  ك�لفاءَ أ�وىل  للوه�ِ ، وحنن نبدو أ�وسط

 . تفكريًا معيقًا، وفهيا كثٌري من احملاذ�ر لُ �س�تأٔهِ  ةٌ هذه �دليّ 

روا تذكّ  ؟تقريباً  مٍ يف ٔأورو� واليت انطلقت من ا�منسا منذ �ا دِ املتصا�ِ  ا�مينيِ  ماذا عن رص�ةِ 

 بعدِ من  د� متتَ دو�� �رامب، �ِ  ا�مييينّ  امجلهوريّ  أ�مرييكّ  الرئيِس  ها انت�اُب س�بقَ جيّدًا، لقد 

 . املانيا وفر�سا لن �كو� مبنأٔى عهنا ؤأعتقد ٔأن�  ؟د، وٕايطالياا�ر، والسوي ىلإ ا�منسا، 

َ  ةُ ا�ميينيّ  الرص�ةُ  ليست هذهِ أٔ  ّ س�تعادٍة لهُحماوِ� ا ةِ مبثاب  ؟ٔ�ورو� ما ةٍ مس�يحيّ  ةٍ وي

 وى غربيّةٍ قِ  زَ مبراكِ  �ديدٍ  منهونغروا  –مرباطورية أ�وسرتو لال نٍ �كو� ٕا�ادةِ  هِ بْ ش�ِ  ٔألس�نا ٔأمامَ 

  ؟ختلفةمُ 

َ  ةِ محلاي اً ٔأوروبيّ  اً �ٔأيضًا �ر�مَ  عَ قَ ٔأن نتوّ  من املنطقِ  يَس ٔأل   ما اكنَ  �ىل غرارِ  رشقِ مس�يحيي امل

 ؟ املترصفيّة زمنَ 

 ىل دفا�رِ إ  ،أ�ورويبّ  ا�مينيِ  ة، ورص�ةُ احلاليّ  ةُ الروس�يّ  �نتفاضةُ  �دّ عيتُ ق ٔأن من املنطِ  ٔأليَس 

 ،اً دورًا �امليّ وروس�يا ٔ�ورو�  ي ٔأرادَ ا� ،)1848 – 1809(ا�منسا  ةِ �ارجيّ  وز�رِ مرتنيخ 

 ه؟امتدادِ  ٔأهداِف  ٔأ�دَ  اكنَ  والرشُق 
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 هنا ٔأن ٔأنفيَ  ريدُ أٔ وال . �ليهِ  مقبلونَ  ئًا يف ما حننُ ًال هادِ ا تقب� منّ  ُب ل� ه يتطَ تُ ضْ لك ما اس�تعرَ 

 غزوِ العن  �بديلٍ  للرشقِ املس�ت�د  قتصادي� � رتيك� ال غزوُ ال رُ ٔأال �ستنفِ . �قتصاديّ  لَ العامِ 

 ! طارئة؟ ٔأخرى ٕاك�ران ومرص لصحوةٍ  حماورٍ  ودولَ روس�يا ؤأورو�  ،�ينالعُ  عسكريّ ال 

  ...�امًا تقريباً  ثالثنيَ  الباردة منذُ  احلرِب  مندر�اِت  ُخفوِت  بعدَ 

 ...ةاملعلوماتيّ  يف ثورةِ  الهائلِ  رِ التطوّ  رَ وٕا�ْ 

 تنظميِ  صعودِ  معَ  ةً اكرثيّ  من َمث�  حتّولت ،لعريبا للربيعِ وا�دة من انطالقٍة  �هُ دْ ما شهِ نتي�ةَ و 

  ...رداعش املدمِّ 

عن  وسور� والعراق، �هيكَ  لبنانَ  مثلَ  ةٍ ي� قِ ٍل يف دوٍل مِرش �ره�  �الماِت  �روزِ  ىلإ  �ٕالضافةِ و

 ...ةة الفلسطينيّ �ٍل �ادٍل للقضيّ  يف ٕاجنازِ  الن�احِ  �دمِ 

  ؟نطقةللمِ  دميوغرايفٍّ  – �شكيٍل جغرايفٍّ  ٕا�ادةِ  مَ ٔأما هل نكونُ  ،احلقائق هذهِ  ُلكِّ  ٔأمامَ 

العام  ما قبلَ  ىلإ � يعيدُ  ،قدمياً  ًا �ديداً شهدًا جيوبوليتيكيّ أ�وسط يوا�ان مَ  والرشُق  ُق املرشِ 

 أ�زماُت  هذهِ  تعيدُ هل س�ُ . التفكّك ها بدأ� ومن بعدَ . ثالثة امرباطورّ�ٍت  ا ٔأمامَ كنّا حيهنَ  .1917

ُ  ا�ولِ  َوْجهَ  فرساي مؤمتر  هل س�نكون ٔأمامَ  وتفكّك؟ ىل تفتيتٍ إ ذاهبون  وّ�دة؟ ٔأم حننُ امل

 حننُ ٔأخرى  مّرةً  لنا لكمةٌ  هل س�يكونُ  ؟1920ة �ديدس�يفر ومعاهدة  1919�ديد 

؟ ٔأم ٕاننا اليمّ والسَ  ر� واحلُ  لَ � الفا�ِ مي وجودَ مبا حيَ  نطقةِ املِ  �شكيلِ  املس�يحيني يف مسارِ 

 غريب�  توّ�هٌ  يوازي ذِ�َ هل س�  ؟ىل الغربإ  ةُ أ��لبيّ  اجرُ هتُ ف�  ،ّياٍت فًا ؤأقل حتَُ  سنتحّولٌ 

 خميف؟ فرٍز حضاريٍّ  ٔأمامَ  فنُمِيسَ  ،املسلمني من �ىل ٔأراضيهِ  لتقليِص 

 أ� يف ٔأّال نتفا�َ  نُ �مكُ  ُق الفر . ري من حوِلناملا جيَ  "ناوعيِ "، هو يف هذه املساراِت  الفرُق بنيَ 

اليت  صلّيةِ فْ املِ  اللحظةِ  لهذهِ  مس�تعّدونَ . مس�تعّد�ن رُق هو يف ٔأن نكونَ الف. الكربى �لتطّوراِت 
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ُ . الفا�� ىل الكيا�ِت إ  رُ فهيا سيُنظَ  ّ اهتِ مسؤوليّ  �ىل حتّملِ  ةِ رَ القادِ . ةِ نت�َ امل  اِت ام مسؤوليّ ا ورب

 .ها�ريَ 

 . َ�ُ   ا�ي يظن�هُ حّىت  نهُ مِ  ذْ ، يُؤ�َ َ�ُ  ومن ليَس . ، يُعطى و�ُزادَ�ُ  مفن اكنَ 

ُ  ليَس  ، الوطنّيةِ  دِ من الرتّدي، �ىل الصعُ  احلالِ  �ىل هذهِ  ، وحننُ لنا زادَ ٔأن �ُ  مكنِ من امل

 . ّيةمِ يَ والقِ  ، أ��القيّةِ ، البيئيّةِ حّيةِ ، الُص ، �ج�عّيةِ ، �قتصاديّةِ ، الس�ياديّةِ ا�س�توريّةِ 

يف هذا  حَ �لينا ٔأن ننجَ لرشق، يف ا للمس�يحينيَ  فا�لٌ  ودورٌ � ٔأن يبقى لنا لبنان، ٔأردْ  ٕاذا

 . نهيامواطِ  حياةِ  �ىل تطو�رِ  وقادرةٍ  نت�ةٍ مُ  ىل دو�ٍ إ فاش�،  هِ بْ من دوٍ� ش�ِ  لَ و� ٔأن نتحَ  .�مت�ان

َ  ةَ كهفهيا، وال نَ  ؤأصيلونَ  هذه أ�رِض  ٔأبناءُ  حننُ   ٔأن �س�تعيدَ  جيُب . نامن دونِ  قِ رشِ لهذا امل

 للعملِ  دوةً ٔأن �كونوا قُ  جيُب . مهتَ  ورسا�َ مهُ دورَ  وهذا الرشقِ  يف هذا الوطنِ  املس�يحيونَ 

�ىل  وٕاالّ  ...لشؤون املواطنني والوطنو  للتعّدديةِ  و�ّالقةٍ  نبي�ٍ  ، ومثاًال يف ٕادارةٍ و��رتاِف 

 !حضوِر� ودوِر� السالم

 


