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 عاّمة لمجلس كنائس الشرق األوسط،، من موقعي كأمينٍة اليومم أِقُف وٕاّياكُ  كبير إذ فرحٌ يغمرني 

 عنوان بلغنيبيد أني، منذ ". المسيحّيين في الشرق األوسط مستقبل"مسؤولّية البحِث عن  مًعا في نتشارك

ال ريب عندي بأّن و " هل للشرق األوسط مستقبل بال المسيحيين؟: "التالي وهو ،يراودني سؤاٌل آخر، لمؤتمرا

اإلجابة  يساعد في قد و  ،ُيسهم في إضافة أبعاد جديدة على الموضوع هذاالتساؤل حول الشرق األوسط قد

طوائف، كنائس و مستقبل المسيحّيين ال يرتبط فقط بوجودهم كفئاٍت و إّن  .مؤتمرنا الذي يطرحهعلى السؤال 

مثل الوقت عينه، أبناء هذا الشرق  إّنهم في. ومعنى وجودهم ،وفحوى رسالتهم ،بل يتخّطى ذلك إلى دعوتهم

، ولكّنهم يتمّيزون بهوّيتهم الدينّية، أي بإيمانهم، وبما يفرضه عليهم من التزام تجاه اإلنسان يرهم من أبنائهغ

بشارة  سهم في تقديمفريدة، أي بقدر ما تُ إلخوتهم وبقدر ما تكون خدمتهم . الشعوب في هذه المنطقةتجاه و 

، يكون لهم مستقبٌل عيشهم وسعادتهم ةهناءن للعمل على تأميتنصيرهم، بل في سبيل  اإلنجيل وحضارته، ال

اإلنسان، غاية الخلق عادة سأجل، بمقدار ما ُيسهم المسيحّيون في هذه المنطقة في . زاهر في هذا الشرق

وعندها فقط يتحّقق ويكتمل معنى . الغاية الثانية، أي الشركة مع اهللاألولى واألسمى، يسعون إلى بلوغ 

ة العدل والحريّ ومن البديهّي أّن هناءة اإلنسان وسعادته مرتبطتين بقيم . منطقةهذه الوجودهم وحضورهم في 

. نة للتنّوعوالمواطنة الحاضِ المشترك حقوق اإلنسان والعدالة اإلجتماعّية والحوار والعيش شرعة والديمقراطّية و 

اجًة ملّحة على مستقبل المسيحّيين في الشرق األوسط باتت ح حولأجل إن الحاجة إلى مقاربة السؤال 

لذلك ال بّد وأن نسعى مًعا، وأ، نلتقَي مرجعّياٍت روحّية ومسؤولين  .النواحي المتعّددةمن الصعد المختلفة و 

من أجل التعّمق في التفّكر مًعا بما آلت إليه حال اإلنسان في الشرق وال سّيما في العالم ... مدنّيين وخبراء

تكاملة تهدف إلى إعادة كرامته المستباحة، وٕاعادة إحالل االستقرار العربّي، ومن أجل بلورة خارطة طريٍق م



لى التأثير على السياسات المتأرجح، وبناء السالم العادل والثابت، وذلك أوًّال من خالل منهجّية السعي إ

 العاّمة،

وفي هذا الخصوص، أوّد أن أشارككم بعض الثوابت التي نتمّسك بها ونبني عليها خّطة عملنا 

 :ستراتيجّية في مجلس كنائس الشرق األوسط اال

، والتمّسك بما يتعّلق بحال المسيحّيين في الشرق األوسط" األكثرّية واألقلّية"التخّلي عن منطق  -

ال يحتاجون إلى حماية هم ولذلك  .ضر والمستقبلفي الماضي والحا بدورهم الفاعل واألساسيّ 

أحٍد، بل يعتبرون أنفسهم من أسس هذه المنطقة وشركاء نّديون إلخوانهم في المواطنة، بغض 

 .النظر عن انتمائهم الدينّي، وال سّيما بالدرجة األولى، المسلمين منهم

ال يمكن للمسيحّيين االنزالق في السعي إلى بناء كياناٍت منعزلة ومعزولة عن شركائهم في  -

ور المحّبة والحوار والعيش المشترك أمٌر مالزم اللتزامهم بإيمانهم المواطنة، ألّن بناء جس

  .المسيحيّ 

يرفض المسيحّيون العنف وينبذون التطّرق ويعّلمون بالعمق أّن هذه األمور ال تمّت إليهم وال إلى  -

وبقدر ما يعنى المسلمون بمجابهة هذه األمور ومحاربتها من خالل . اإلسالم والمسلمين بصلة

ة األصول الفقهّية بمنظومة قيٍم نقّية من التشّوهات المفتعلة، يجهد المسيحّيون وينكّبون استعاد

 .على استنهاض إرثهم الالهوتّي والكنسّي في سبيل مناهضة هاتين اآلفتين المدّمرتين

لقد اختار المسيحّيون العيش مع شركائهم المسلمين، ومن أتباع الديانات األخرى، في دوٍل تسود  -

وهذه . مبادئ الحرّية والديمقراطية وتداول السلطة تداوًال سلمي�ا وتنمو فيها العدالة االجتماعّيةفيها 

 .ما لم تقم سيادة الدستور والقانون وتسود أوالً األمور ال تستقيم 

وباالستناد إلى هذه الثوابت، تبقى فلسطين المحتّلة، وعملّية السعي إلى إحقاق العدالة لشعبها من 

امة دولٍة وتأمين االعتراف الدولّي بها، تكون عاصمتها القدس ويكون من أسسها عودة خالل إق

يأتي بعدها وجوب وقف الحرب في سوريا . الالجئين، تبقى هذه المسألة الفلسطينّية مسألًة أولّية

ى فيها أّما لبنان ومصر والعراق واألردن، فبلداٌن نسع... وتأمين عودة آمنة وكريمة للالجئن والنازحين

بعملنا المشترك وجهدنا الحثيث إلى بناء نموذٍج في العيش مًعا، يكون نموذًجا ناجًحا ومنِتًجا بعيًدا 

 . من االستقطابات والتناحرات الفئوّية

 



يؤمن مجلس كنائس الشرق األوسط بأّن للكنائس في هذه المنطقة من العالم دوٌر أساسيٌّ ال بّد وأن 

. ي إلى التأثير على السياسات العاّمة التي أشرت إليها في بداية كلمتييظهر جلي�ا من خالل السع

وفي سبيل . وهنا يكمن أحد أهداف المجلس الكبرى التي تُبنى عليها البرامج والمشاريع المتنّوعة

تحقيق هذا األهداف نحن معكم اليوم في هذا المسعى الكريم، راجين من اهللا تعالى التوفيق ومتمّنين 

ا النجاح في مساعيكم الخّيرة من أجل كرامة اإلنسان المخلوق على صورة اهللا ومثاله وال لكم جميعً 

 .وشكًرا. سّيما في الشرق األوسط


