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 عن مشارك��م �� صنع مصائر اوطا��ممخاوف املسيحي�ن و عن 

 طارق م��ي 

يبدو �� اننا ال �سنطيع البحث �� اوضاع املسيحي�ن الشائكة ما لم نبتعد عن ا�جنوح إ�� التفجع 

لكن مآ��ي اليوم، ومعها . اقلوي العقيم، وان لم يكن مستغر�ا، أو ال�جوء إ�� ترداد ا�خطابة الوطنية

يرى الكث��ون أّن القرن املا��ي افّتتح بآمال واليوم . الهو�ة الدامية، تضع املصائر تحت السؤالسياسات 

 .كب��ة تحولت ا�� خيبات ما انفكت ت��اكم ح�ى باتت توازي �� قو��ا تلك الوعود

فتناقص اعداد املسيحي�ن النس�ي، . طبيعة ا�حال، ال يمكن ردة ا�خيبات هذه ا�� سبب واحدب

ركم�م السياسية وتدهور أوضاعهم جتتماعية وخوفهم من ععود ا�حراات اسالمية املتطرفة وتد�ي مشا

املسثلة الديمغرافّية احتلت م�انة أو�� �� اهتمامات غ�� ان . لهم، ي��د واحدها من تث���ات اخرها و��ديد

ل��اتع العددي ُينذر ورأى �عضهم ان ا. الكث��ين مّمن �شغلهم مستقبل املسيحّي�ن �� العالم العر�ي

د غ�� باحث أّن . باضمحالل الوتود املسي�ّ�، ال يرى عدد من املطلع�ن الواقع بصورة هذا جف��اض
ّ
و�ؤك

النصف الثا�ي من القرن التاسع عشر اان حقبة مؤآتية لل��ايد الس�ا�ّي املسي�ّ� �� املنطقة، وال سيما �� 

لتغي��ات الدستورّ�ة ال�ي عرفم�ا الدولة العثمانّية ومن الروابط فاملسيحّيون استفادوا من ا. املشرق العر�ّي 

دت ب�ن ن���م والدول اورو�ّية
ّ
رة عن عام . جقتصادّية والثقافّية ال�ي توط

ّ
و�حسب احصاءات املتوف

ان �� املنطقة ال�ي �شمل اليوم سور�ا ولبنان وفلسط�ن 1914
ّ
، بلغت �سبة املسيحّي�ن إ�� مجموع الس�

 .ردن ما ينوف ع�� الر�ع، و�� أع�� �سبة لهم منذ ا�حروب الصليبّيةوا 

ة
ّ
ه ال يتيّسر قياسها بدق

ّ
ت ع�� امتداد القرن غ�� أن

ّ
 أّن هذه النسبة تدن

ّ
لم تحافظ الدولة . إال

وعارت التقديرات، مهما . الوطنّية ا�حديثة ع�� التقليد العثما�ّي �� �عداد الرعايا حسب انتما��م الدي�يّ 
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م ��ا تباينات معنوّ�ة وسياسّيةب
ّ
 أّن ذلك لم يمنع . لغت من ا�جدية، تتحّول �سرعة إ�� خالفات تتحك

ّ
إال

�ع  املت�صص�ن من القول أّن �سبة املسيحّي�ن إ�� مجموع السورّ��ن واللبنانّي�ن واردنّي�ن 

قارب اليوم العشرة باملائة
ُ
تد�ّي �� النسبة املذاورة خالل ليس تفس�� أسباب ال .والفلسطينّي�ن املقيم�ن، ت

 
ً
بل نجد ميال إ�� اخ��الها �� ان�فاض معّدالت ا�خصو�ة . أقل من قرن، من الر�ع إ�� العشر، أ�سر مراما

عند املسيحّي�ن و�� ارتفاع معّدالت ال�جرة مع تنوح م��ايد ا�� اضافة الشعور  بالغر�ة والقلق ع�� 

 . املص��

 لفقدا��م التدر��ّ� لألفضلّية النسبّية كث��ا ما يتجاهل البع  ان �سب
ً
ة املسيحّي�ن تناقصت تبعا

كما يتجاهل، وان اقل،التغي��ات القيمّية املؤ�رة �� ان�فاض . �� التعليم والحّحة وجستقرار ا�حضري 

سرّي 
ُ
بطبيعة ا�حال تبقى ال�جرة مفسرة او��  .معدالت ا�خصو�ة كتغليب النجاح الفردّي ع�� التضامن ا

 التناز�ّ� لديمغرافّية املسيحّي�نل�
ّ
ال يمكن اختصار دوافع ال�جرة املسيحّية او�� �� الهرب من لذلك . خط

كما ال يحّح اقتصار النظر إ�� املوتة الثانية املعاعرة . جستبداد العثما�ّي ومن ا�جندّية واملجاعة والفاقة

 عن اع��اض املسي
ً
 من املضايقات و�عب��ا

ً
صا

ّ
ال . حّي�ن ع�� حرما��م حقوقاهم اساسيةبوعفها ت�ل

ف�ي �سارعت . تنفصل ال�جرة �� مطلع القرن عن ت�ايد املسيحّ�ن العددّي وعن تحّسن أوضاعهم املعيشّية

بات الناس ا�جديدة
ّ
ّ� ومتطل

ّ
سع التفاوت ب�ن نمّو جقتصاد املح�

ّ
ا�خمسينيات أّمـا �جرة . ح�ن ا�

دأت �شر�د الفلسطيني�ن وما ،رغم ا��ا ب��اتس جرتقاء جقتصادّي  اوالالسّتينّيات فإ��ا  مدفوعة و 

�عـد سقوط حكم و في العراق،ف. شهدته املنطقة �� السبعينّيات والثمانينّيـات من حراات ت�ج�� داخلية

منذ سقوط �جر عدد أك�� عشرات االف من املسيحي�ن من منطقة املوعل، و �جر عبد الكر�م قاسم، 

، بمن ف��م اعداد كب��ة املتعاقبةحروب ا�ماات االف خالل الت�ج�� طال و�� لبنان  .ننظام عدام حس�
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و�� السنوات جخ��ة تالزمت اال�جرة والرغبة ف��ا مع ت�ايد ا�حديث عن انحسار الدور . من املسيحي�ن

 . املسي�� بظل الشعور بالغر�ة والع�وف عن املشاركة �� ا�حياة العامة

ف ا�نان اليوم ان املسيحي�ن بصفة عامة، امُتحنوا �� انتما��م الوط�ي و�� قدر��م مع وال ي�تل       

سواهم ع�� إعادة بناء الوحدة املتصدعة ب�ن أبناء الوطن الواحد وأخفق سع��م مع مواطن��م ا�� قيام 

ط املواطنة، ااان فعانوا كغ��هم من تراتع قدرة الدولة ورواب. الدولة الواحدة، دولة املساواة �� املواطنة

ذلك بفعل جستئثار او التسلط ام �غلبة منطق القوة ع�� منطق ا�حق والم�ديد والت�و�ف وتجديد 

وشعر الكث��ون م��م، بظل املشكالت املعيشية امل��اكمة وأزمة . احقاد القديمة او اخ��اع احقاد تديدة

 عن النظام السيا��ي واملجتم��، بازدياد هامشيم�م وتراتع إم�ا
ً
نية مشاركم�م �� عنع مصائرهم، فضال

 ما سلك املسيحيون مسالك متعددة �� العمل السيا��ي، هذا ان لم يميلوا ا�� . املص�� الوط�ي
ً
وكث��ا

واقبلت مجموعات من ع�� طلب الوظائف العامة فيما انصرفت مجموعات أك�� ا�� العمل . جحجام عنه

م وال���� امل�ي �� بلدان قر�بة و�عيدة، و��اعة عند وأفادت فاة �الثة من . �� القطاع ا�خاص
ّ
فرص للتعل

ولم ينضو املسيحيون مرة �� تنظيم سيا��ي واحد . اضطراب اوضاع امنية وازدياد القلق ع�� املستقبل

 �عينه
ً
وظهرت �� عفوفهم ن�ب سياسية و�قافية متنوعة ولم تنجح محاوالت فرض التما�ل . اتبعوا زعيما

 اان من امر جخفاقات، فان �نائية اقلية املنكفاة وجغلبية الطاغية لم تثسرهموأ. عل��م
ً
ذلك ان . يا

 عن مشكالت املجتمعات العر�ية الها، ما يتصل م��ا باملساواة 
ً
مشكالت املسيحي�ن اانت وما ت�ال �عب��ا

 . واملشاركة السياسية او ما ي�تص بالتنمية وال��وض الثقا��

 ام اان مدغ��          
ً
ار همس بي��م، تعلهم أك�� ان ت�ايد القلق عند فاات م��م، أأفححوا عنه تهارا

مما دفع �عضهم ا�� تثييد أنظمة . قابلية للت�و�ف، ال��يء أحيانا واملسّيس او املهندس احيانا أخرى 

تناست هذه الفاات ما فعلته ��م أنظمة جستبداد، ال�ي ارهبم�م وهمشم�م . جستبداد او ا�حن�ن ا�� ايامها
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و غ�ي عن البيان انه سبق لعدد كب�� من املسيحي�ن . �م ��مسن�ن طو�لة وساهمت �� ا�ارة ش�وك مواطن�

�� الدول ال�ي حكمم�ا أنظمة ا�ح�ب الواحد والطائفة الواحدة والعائلة الواحدة ان اضطر للتنازل عن 

الكث�� من حقوقه املدنية والسياسية، بل ا��ا ان��عت منه، مقابل العيش بثمان مؤقت و��  نوع من الع�لة 

 .  جتمععن با�� امل

و�� السنوات اخ��ة ورغم ان ما ن�ل ��م من نكبات ال يتفوق ع�� ما عاناه سواهم من ابناء ا�جماعات 

يظهر ذلك . الدينية اخرى، يبدو اضطراب مشاعرهم نتيجة العنف الواقع عل��م أقوى باملقارنة مع سواهم

الكنائس العال�ي و�رنامج املساعدات �� دراسة ميدانية اتراها فر�ق من الباحث�ن، امل�لف�ن من مجلس 

تقار�ت اتو�ة النازح�ن والالتا�ن، ع�� اختالف انتماءا��م، . الكنسية الن�وتية �� انحاء سور�ا والعراق

فيما تفرد املسيحيون، واي��ديون ايضا، بالتعب��عن خيبم�م من قلة اك��اث ت��ا��م من املسلم�ن حيال 

كما تفردوا �� وضع رغبم�م .   الظروف وامكنة لروابط حسن ا�جواراوضاعهم ومن انحالل سريع �� �ع

بال�جرة �� سياق زم�ي طو�ل سابق لظهور ا�حراات اسالمية املتطرفة، بل قبل احتالل ام��اي �� 

�عبارة أخرى، وما خال مصر، ال ت�تلف معاناة املسيحي�ن تراء التطّرف . العراق واندالع الثورة �� سور�ا

ج ان شعورهم باضضطهاد أشد من اخر�ن وهم يبدون أك�� استشعارا . المي عن معاناة سواهماس

و�تعرض املسيحيون احيانا، واك�� من غ��هم، . بثخطار معلومة واخرى محتملة او�� �ع  احيان مف��ضة

 .    لعملية ت�و�ف يجر ححاياها ا�� است�جال �� تحقيق ما ي�شونه

ن ت�ج�� املسيحي�ن من �ع  املناطق اون�وحهم ع��ا ادى ا�� �سارع �� ن��ف ال�جرة من نافل القول ا

ففي العراق، حيث لدينا . فالن�وع ا�� ال�جرة عملية مستمرة منذ الستينيات �� القرن املا��ي. بي��م

ص عدد املسيحي�ن من حوا��  مليون ونصف عام 
ّ
ب ا�� ما يقار  1990معلومات أك�� دقة من سور�ا، تقل

 . 2015عام  290000و 2010عام  450000ا��  2003الثما�ي ماة الفا عام 
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واليوم تثمر الواقعية املسيحي�ن �عدم التعو�ل كث��ا ع�� ام�انية ال�جرة ا�� بلدان �عيدة بحثا عن امان 

��م يفتقرون ا�� ا�خيارات ال�ي اعتمد��ا الن�ب الدينية والثقافي. وعن اوضاع حياتية افضل
ّ
ة ولعل

والسياسية �� ما س�ي عصر ال��ضة ح�ن اعتنقت قضايا مجتمعا��ا، مما سمح لها ان تلعب ادوارا تتعدى 

فتلك ا�خيارات ليست متاحة ان كما اانت �� املا��ي وال خيارات تدية . بكث�� حجم املسيحي�ن العددي

 . يبقى غيا��ا خ��ا من اوهام. بديلة

ال شك ان اسالمي�ن املتطرف�ن . ضفراغ الشرق من مسيحييهاول اوهام يدور حول خطة اونّية 

ر�ما اان اخطر من ا�خطة املدبرة ضد املسيحي�ن هو ال��اتع . واسرائيل يلتقون �� تم�ي اند�ار املسيحي�ن

فالكث��ون ال ير�دون القضاء ع�� الوتود املسي�� لك��م ال . الكب�� �� اهتمام العرب والعالم بمصائرهم

واذا ما فضلت دول غر�ية �عي��ا، وع�� نحو مست��،إعطاء املسيحي�ن . الكث�� ل�حؤول دونه يفعلون 

تثش��ات لل�جرة ف�ي ال ترمي ا�� اقتالع املسيحي�ن من ارضهم بل غالبا ما تفعل ذلك أل��ا ترّجح لنجاح 

 .   اندماتهم النس�ي �� الدول املضيفة

دادية بججة ان ا�خيار ا�حقيقي هو بي��ا و��ن التطرف ارها�ي و�تصل وهم آخر بال�جوء ا�� انظمة استب

همشت  وا�حقيقة هو ان انظمة املذاورة. وكثن ال عالقة متبادلة ب�ن عنف القمع وعنف ارهاب

املسيحي�ن سن�ن طو�لة با�� املجتمع واخضعم�م مقابل حمايم�م فيما عادرت حر�ا��م، ما خال 

ة، مضافة ا�� املشكالت اقتصادية واتتماعية تدفع السواد اعظم م��م ووضعم�م �� ع�ل. اقتصادية

 . ا�� طلب ال�جرة، ال سيما ح�ن تحّملهم انظمة ما ال طاقة لهم به كمثل التجنيد اتباري �� سور�ا

 وال . فما من قوة خارتية تقدم دعما يذكر للمسيحي�ن. ومن اوهام توقع العون وطلب ا�حماية ا�خارتية

�غّ�� �� ذلك شياا وعد يتيم بالتمي�� ايجا�ي لصا�ح الألتا�ن املسيحي�ن يتفوه به دونالد ترامب �م ينساه، 
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حيث " الدفاع عن املسيحي�ن"  وال عبارات �عاطف يقولها نائبه مايك بنس �� مؤتمر  نظمته تمعية تد��

حي�ن مباشرة عوض تقديمها ا�� امم وعد بتحو�ل هبات الواالة ام��كية للتنمية الدولية ا�� املسي

ر  المة عطف او ال��ام  �� الدفاع عن مسيحيي . املتحدةوالهياات غ�� ا�ح�ومية
ّ
وال تؤول ا�� اي فعل مؤ�

 . الشرق ي�اطب ف��ا فالديم�� بوت�ن فاة من مؤم�ي روسيا او زوارا من بالدنا

ل بالظن ان للمسيحي�ن مص�حة �� 
ّ
تحالف اقليات بوته اك��ية، مما ي�الف اما الوهم الرا�ع فيتمث

جن موضعة املسيحي�ن ع�� الفالق ب�ن اقليات الطائفية . ال تطلع لتجاوز �نائية اغلبية واقلية

واك��يةتمعن �� تفتيت املجتمعات �� غ�� بلد من بلدان املشرق و�عّرضهم ألخطار أك�� اذ يصبحون وقودا 

و�حرمهم ذلك من قدرة،  ولو محدودة، تؤهلهم ان ي�ونوا رسل . سهلة املنال�� الصراع وححية �عو�ضية 

 .  وئام ومصا�حة

تناق  مطلق ب�ن ما �سّ�ى هواتس اقلية وهموم اغلبية، اغلبية املتنصل�ن من ال يفيد احدا اظهار 

روط وتقت��ي عدقية املسيحي�ن، و�� بطبيعة ا�حال شرط من ش. افعال املتطرف�ن، ولو تقاعسوا

ا�حضور املسي��، تجنب الوقوع �� ازدواتية املعاي�� عند ات�اذ املواقف اخالقية، ااان ذلك �� ادانة او 

 او تماعات
ً
 . �� الدفاع عن حقوق الناس، افرادا

ً
 مضادا، سافرا

ً
وال ي��ر التمي�� النازل باملسيحي�ن، تمي��ا

 
ً
 او معنو�ا

ً
، فعليا

ً
 . او مست��ا

�� العام املا��ي، تحدث البابا فر�سيس امام الرئيس السي��ي عن دولة القانون وا�حر�ة  ا�ناء ز�ارته ملصر 

وحقوق ا�سان، و�� لقائه مع فضيلة شيخ ازهر، شّدد ع�� حوار ا�حياة وترسيخ املواطنة وا�حرص ع�� 

ان يدافعوا عن التنوع، و�� عظة القداس، و�عد عالته لشهداء ايمان املسي�� ابر�اء، دعا املسيحي�ن 

 . حقوق اخر�ن بنفس القوة ال�ي يدافعون ��ا عن حقوقهم
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