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يل للمشاركة يف هذا املؤمتر،  م�ىل دعوهتمن املنظمني ٕامسحوا يل بداية بأٔن ٔأتقّدم �لشكر 
من التباسات واهنيارات، مل ينج منه ما نعيشه من حتّوالت اس�تثنائّية يف �املنا العريب وحتديدًا يف ظّل 

من . العامل خصوصًا مع تصا�د مو�ٍة شعبوية �اِرمة صّدعت املنظومة أ��القية وا�ينامية الس�ياس�ية
قّر �سوده احلريّة يف ّلك القضا� الشا�كة، املمكن ٔأن �سهم يف بناء �امل مس�تهنا ٔأمهيّة اس�ِتد�اء احلوار 

مبنأٔى عن  مقتضباً  تفكرياً  يف ذ�ٔأود� ٕانّين و  .وا�ميوقراطّية وحقوق إال�سان والعدا� �ج�عّية
بزتخمي إالس�تقرار يف لك  إالسرتسال والتنظري يف ما يه مأٓالت التاليق بني ا��ن وإاللزتام إال�ساين،

ا الس�ياق، ال بد� لنا من ٔأن ند�ل يف فلسفة ٕادارة ، وبني لك ا�متعات، ويف تقد�ري ٔأننا يف هذعجممت
�ة كعنرص غىن، يف حقبٍة تتناىم فهيا الكزينوفوبيا والعصبيّات القوميةالتنو�  دي  .ع وفهم التعد�

 
 ٕاىل توصيف أ�د�ن من منطلقها القميّي �لتساوي، وحتديد هوية اً من هنا ٔأ�دين مضطرّ و 

ٔأي مواطنته ُ�لوًصا ٕاىل وعي ٔأن� بناءات أّٔيِ جممتع مس�تقر ال  نويناملعطى القا إال�سان، �ٕالستناد ٕاىل
�س�تقمي ٕان مل تُصهنا مفاهمي ا�و� املدنية، والواجب ٔأن نبتكر فهيا ال ٔأن �س�تنسخ، مبا يعين حامية 

وسأٔعرض للك من قميي�ة                         .للخصوصيات مع إالخنراط يف إالست�ر يف املشرتاكت
�و� املدني�ة، ٕامنا بعد اس�تعرايض، ٔ�ربع حتد�ت جيب لُمفرتضة �ن وهوية املواطنة، ؤأسس أ�د

يف ومه  �مكن، وهذه الت�د�ت جتاوزها يف هذه اللحظة التارخيي�ة، مبا ميكن ان يقدم منوذ�ا تفا�لّياً 
املعتدل �لثًا، ويف هشاشة  أ�قلوية ٔأوًال، ويف إالنتفاخ ا�ٔكرثي �نًيا، ويف �ره�ل التيار الليربايلّ 

 . رابعا إالج�عية كعنرص متاسك ٕاج�عي، -اسرتاتيجية بناء العدا� إالقتصادية
 

 الومه  –يف أ�قلوية  .1
 

وأ�قلوية ذهنية قبل ٔأن �كون . ٔأخطر ما يف ٔأي جممتع ٔأن �شعر فيه مجمو�ة دينية ٔأو عرقي�ة ٔأهنا ٔأقلي�ة
ف، و�هنج س�بل . ٔأو عرقي�اواقعا دميوغرافي�ا، ٔأو ديني�ا،  وإالحتاكم ٕاىل ذهنية أ�قلوية �شد� عصب التطر�

اس�تدراج حام�ت دا�لية أٔو �ارجية، ما ينعكس اس�تتبا�ًا وتبعية، كام ُر�وً� ٕاىل روح اخلوف 
 ما نعيشه اليوم هو حماو�. أ�قلوية يف ٔأي هوية �ديثة وْمهٌ جيب تفكيك بُنيته إاليديولوجي�ة. والتخويف

شّد عصبّيات �ىل قا�دة اخلوف والتخويف، ويف هذا سلوٌك مرّيض ينحر امجلا�ة العاّمة وامجلا�ات 
 .اخلاّصة
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 يف إالنتفاخ ا�ٔكرثي .2
 

ؤأخطر ما يف ٔأي جممتع ٔأيًضا ٔأن �شعر فيه مجمو�ة دينية ٔأو عرقية �نتفاخ ٔأكرثّي ٔأي ٔأن تزنلق يف 
قاليدها، واحتاكر مصادر الترشيع، ٔأو ٕاقصاء هذه ٔأن تأٔ�يد ٔأحقية س�يادهتا يف احلمك و�دها، وبفرض ت

�ة دي وهنا يصح� احلديث عن ميثاٍق للعيش . ت� من امجلا�ات عن الرشاكة يف مسؤولية صون التعد�
وحىت لو أٔفرزت صناديق اقرتاع ٔأكرث�ت، . املشرتك بني خمتلف امجلا�ات املنضوية حتت هوية وا�دة

س  فٕان سالمة خطوات هذه ا�ٔكرث�ت ومتانة رؤ�هتا، جيب ٔأن ينبع من قناعهتا بأٔن ا�ٓخر جزٌء مؤّسِ
و�دييث ليس عن دميوقراطية . من ٔأي خيار س�تأٔ�ذه �ىل لك املس�تو�ت وٕاال� تد�ل يف انت�ار تدرجييّ 

إالنتفاخ . توافقية مشّوهة بل عن ٕاقرار ��ميوقراطية اليت تأٔ�ذ بعني �عتبار وجود معارضة واختالفات
 . خطٌر �ىل ا�ٔكرث�ت نفسها ٕان مارس�ته �روحي�ة الغلبة وإالقصاء ا�ٔكرثي

 
 

 يف �ره�ل الليرباليّنيِ  .3
 

�ة، ٔأو جممتعي�ة، ٔأو وطني�ة ٔأو حىت�  من السهل إالسرتسال يف اعتبار ٔأن ٔأّي فشل لبناء هوية فردي
ه ٕاىل  �ة �ُسهِّلها اجلغرافيا واللغة واقتصاد تبادل املصاحل، مرد� إالنتفاخ "و�ده، ٔأو " الومه أ�قلوي"احتادي

ا املغالطة إالضافي�ة، فهو ٔأيضاً . ، ويف هذه مغالطة كربىو�ده، ٔأو إالثنني معاً " ا�ٔكرثي السعي ٕاىل  ٔأم�
بل . يف هذه املر�� اً ملوا�ته خصوصمثًال ، وشّد عصب املس�يحيني �ىل ّلك املس�تو�تتعممي الفوبيا 

غالطتني بُنيو�� �لفكر وإالداء، �متث�ل يف إال�رتاف برته�ل لٔ�نتل�نس�يا ٕان أ�ساس يف تصويب هاتني امل
�ة  ، بل حىت� اس�تقا�هتااملس�يحّية وإالسالميّة واملدنّية الليربالي�ة من ٔأداء دورها يف صيا�ة خيارات لهوي

 -ا�يين �لعام -اصمنفت�ة، ومل ال احلديث عن رضورات استهناض ليربالي�ة يف ٔأّيِ هوية يتقاطع فهيا اخل
�ت  إال�ساين، و�دييث حتديًدا يف املرشق واملغرب العريب عن ٕاحلاح ٕا�ادة إالعتبار للمشرتك بني مكّوِ

عها يف س�ياقات الرتاث إال�راهميي، �ىل دقّة هذا املصطلح وحساسيّته الواجب ٔأد�ن التوحيد مبعىن متوضُ 
  .التنبّه لها
اب الليرباليني مس�يحيني ومسلمني س�بق يتلخ�ص يف اس�تغراب غيالسؤال احملوري يف لك ما         

ديةوٕا�سانويّني عن خوض جتربة بناء هوية �ساملية رمغ تع   ؟قيدات �ر�يبهتا التعد�
ٕا�ابة �ىل ذ�، ٕاْن مه ا�رتفوا برضورة استهناض هذا التيار  الكت� الش�بابيةوقد �كون �ى        

�ةالليربايل من س�باته بداية، مث� مص�   .موا �ىل ٕا�ادة بنائه ك�ا�ة حضاري
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�ة  - يف هشاشة العدا� إالج�عي�ة .4  إالقتصادي
 

قبل انفالت هذه التحّوالت عن مسارها السلمي كتا التحوالت العربية ٔأولويّتان حرّ   
دة، وهام ٔأوًال احلرية اج�عًيا وس�ياس�ًيا، مع ما  بِفعل خيارات وتدّ�الت حتم� حبسب اس�تنتا�ات متعّدِ

و�نيا الرغيف مبعناه . من مقومات ل�ميوقراطي�ة وحقوق إال�سان ويف هذا اعتبار لهوية إال�سان القانونية
ل هذا احلق من هنا فٕان هشاشة بناء . إالقتصادي التمنوي، عنيت احلق �حلياة الكرمية ال �سو�

�ة تبقى َمد�اة  -�ج�عية اسرتاتيجيات تؤمن العدا�  متزيق لو�دة الهو�ت ا�متعي�ة، كام تدفع إالقتصادي
ف والالٕاس�تقرار  .�جتاه اس�تقطا�ت التطر�

 
دي للبحث ليس فقط يف تفادهيا، بل ٕاىل ؤ ن اس�تعراض هذه احملاذ�ر جيب ٔأن ييف ٔأي �ال فإ         

فهيا، ؤأساس  ا�خول ٕاىل معق ٕاشاكلية بناء وإاللزتام بأٔي هوية ٕانطالقًا من املسامهة القميي�ة لٔ�د�ن
ني�ة �س�ياق �اضٍن للمساواة فهيا، مفاذا عن ٔأزمة املواطنة كمنوذج حضاري للتعبري عهنا، وٕاطار ا�و� املد

القمي؟ وماذا عن املواطنة كمنوذج لهويّة متصاحلة مع ذاهتا ومع ا�تلف عهنا؟ وماذا  –الهويّة و�د�ن 
د� من �ساؤٍل حول مهنجية اس�ت�دام أ�وقاف املس�يحية مبا وهنا ال بُ  عن اّ�و� املدنّية س�ياقًا �اضنًا؟
 يؤمن مقّومات مصود للمس�يحيني؟

 .�الستناد اىل ما س�بق وٕال�ادة بناء حضور مس�يحي فا�ل، ال بُد� من حتديد الِقَمي والهوية وا�و� املدنّية
 
 

�ة وأ�د�ن .1  ميَ القِ  - الهوي
 
بعدها إالساكتولو� حبسب مر�كزات الو� وإاللهام للك أ�د�ن قمي ٕا�سانية دون جتاهل         

ٔ�د�ن ذات البعد إال�ساين ٔأو الصويف أٔو امهنا، وعنيت حتديًدا ا���ت التوحيديّة، لكن حىت� يف 
�ة هذا . إالطالّيق الطبيعي، فٕان� لكها �س�تدعي صون �رامة إال�سان، وسالم ا�متع، وتعممي العدا� واحلري

هٌة فهيا، نزعت ٕاىل يف معقها،  لكن بعًضا من إاليديولوجي�ات، ٔأساَءت ٕاىل أ�د�ن، ويه قراءات مشو�
من هنا . احتاكر احلقيقة، وٕاقصاء ا�ٓخر حىت� التكفري، ويف هذا حىت اعتداء �ىل أ�د�ن نفسها ٕ�مسها

�اء امتالك احلقيقة، و�كفري  ا�ٓخر، بل ٔأيًضا وجب ليس فقط تنقية الهوية من شوائب إالس�تعالء، واّدِ
ويف التقنيتني انهتاج سبيل إالفادة . تنقية أ�د�ن من ُمصادري نقاهئا حلسا�ت ال متت� بصٍ� ٕاىل رسوليهتا
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�ة للغىن احلضاري، والعدا�  دي من حقيقة أ�د�ن �بعد قميّي الست�ر ٔأبعاد احلوار للسالم، والتعد�
قميي�ا يف هوية لك ٕا�سان، حىت ذاك املُل�د، �س�تحيل يف د�ن من هنا، متيس أ�د�ن مساًمها . للمساواة

 .إال�سان
 
 

 ا�منوذج - الهوية واملواطنة .2
 
إال�سان هوية . لكنا ٕا�سان، لكنا مواطن، لكنا رشاكء يف مسؤولية بناء �امل أٓمن، و�ادل، وفرح         

واملواطنة ال تعين ٔأبًدا عصبية . انونيةقانونية صيغهتا املواطنة، وال أٔ�د وال يشء يعلو فوق هذه القمية الق
. ة والشمولي�ة �ىل �ّدٍ سواء�خلصوصيدينية ٔأو قومي�ة ٔأو جممتعي�ة، بل يه تعين قدرة �ىل ٕاغناء احلضارة 

�ه يف ٔأّيِ هوية، ال تضارب بني اخلاص والعام، فبالنس�بة يل لكبناين مثًال يعنيين  وهنا جيب التأٔ�يد �ىل ٔأن
وال . ، كذ� أ�مر �لنس�بة للك ٔأصقاع العاملمأ�ردن ووجعهتّ� وسور� والعراق و فلسطني احمل فرح 

تعنيين فلسفة صدام احلضارات لصموئيل هنتنغتون، وهناية التارخي لفر�سيس فو�و�ما، واحلر�ي�ة 
امل ال التواصلية ليورغن ها�رماس، ٕاال بقدر مسامهة لك مهنا يف فتح أٓفاق الرّيق إال�ساّين من حيث التس

، وال ا�ميني �سبب مقابلته اليسار، بل بقدر نيين اليسار �سبب مقابلته ا�مينيوال يع . من حيث التقاتل
وال تعنيين . ما قمي ا�ميني واليسار حيس�نان يف تصويب خيارات املواطن يف الشأٔن العام لل�ري العام

هام من الليربالية وإالشرتا�ية لبناء الليربالية يف موا�ة إالشرتا�ية ٔأو العكس، بل القدرة �ىل إالس�تل 
وال يعنيين إالنغامس يف حرص مصادر الترشيع مفاض� ٕاال� بقدر  .اقتصادي للمواطن - س�ياق اج�عي

 .تقدمي هذا املصدر ٔأو ذاك ملامرسة يف احلمك والقانون حامية للمواطن
وهنا . منيس ٔأرسى عصبيات قات�يف لك هذه املواطنة يه ا�منوذج ٔ�ي هوية �اد�، وٕاّال             

ما  .ٔأ�الف قول ٔأمني معلوف، بأٔننا مبنيون هبو�ت قات�، ٕاذ ٔأن الهوية انفتاح وسالم، ال انغالق وصدام
 ".عرص التطّرفات"نعيشه يف هذه أ��م هو هوّ�ت قلقة يف ما ٔأسامه املؤّرخ الربيطاين ٕاريك هو�ز�وم 

 
 املدنية س�ياقا �اضنًا - ا�و�  .3

 
اه املواءمة بني ا�ّ إ و� املدنية ا� فال دو� دينية وال دو�  .�نو� وا�ّ صطالح مرشيق، ومؤد�

�نه. مل�دة . ال دو� بوليس�ية وال انفال�ت جامعي�ة، بل س�ياق �اضن لقمي إال�سان ٕ�ميانه، ال مبقدار تدي
ا�و� املدني�ة يه . �مثر املشرتاكتوا�و� املدنية ميثاقي�هتا قامئة �ىل عقد اج�عي حيفظ اخلصوصيات و 
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ال وصفات �اهزة فهيا بل يه ف. ولو ٔأن دولنا وجممتعاتنا مشلّعة �كر�سها �لينا العمل �ىلت� الهوية اليت 
 .مساٌر مس�متر

القمي ا�ينية واملواطنة الهوية حمتضنة ��و� املدنية تبقى من اخليارات التأٔسيس�ية لريق إال�سان 
 .متعوسالم ا�  فرداً 
 

 الت العربّية �س�تثنائيّةيف س�ياق هذه التحوّ  املرشقينئأّما ف� يتعلّق بوضعّية املس�يحّيني 
أ�قلويّة فيجب �لهيم ٔأن �ستندوا ٕاىل مبدٔأ ٔأساس �متثّل بأّٔن  ةو�ٕالضافة ٕاىل واجب حتر�رمه من عقد

رب غولو ٔأن مثّة يف ال جون حام�تشهادهتم ٔأبعد من ٔأن ختضع للرتهيب حّىت �مس التكفري، كام مه ال حيتا
 لكن ماذا عن أ�صولّيات التكفريية وامحلا�ت كهنج؟ .من يعمل �ىل �سويق هذه امحلا�ت

 
 يف أ�صوليّات التّكفرييّة املدّمرة .1

 
د حىت التكفريأٔحياً� يف لك أ�د�ن  " إالسالموفوبيا. "يف ّلك أ�د�ن ٔأصولّيات. التدمرييّ  �شد�

د مذهبية ليس�تطرد من دّي يفنّ ائفيه التصويب يف لبنان والعامل العريب �ىل ٕارهاب عق مثة من �س�تدعي
ويف هذا الس�ياق �سرتسل دمياغوجيو املنتفعات . ٔأخرى" مذهبية"مث يف تربيك هنج �جهتاد بتنقية 
. وع أٓخرن تقاوم بأٔصولية من نت، ل�ٔن ٔأصولية أٓتية مفرتضة جيب أٔ السلطوية ا�ٓنية يف نقد مِدّ ا�ٔكرث�

التخويف �ٔ�صولية �ليف ل��كتاتورية، ودعوة الستنفار عصب جامعّي وتوتري مسا�ات العيش 
اليوم منشطرون معودً� حول  مثالً  ن املس�يحيني يف لبنانٔأً� �كن من ٔأمر ما أ�ثري من أٔ . هاملشرتك في

ن ٔأن �س�تلهم قياديومه خيارات اسرتاتيجية �ورمه، ونوعية شهادهتم يف العامل العريب، فٕانه أٓن ٔأوا
ولو �ىل  التحرر العريببدا�ت الروحيون والزمنيون نبض الشارع احلر و�نتل�نس�يا احلرة يف حلظة 

مدعو اىل ٕايقاف �رامك أ�خطاء يف مع رشاكئه املسكونيني ، والفاتياكن بديبلوماسيته الوقائية فالق ٔأزمات
قلوي كام لالس�تتباع ا�ٔكرثّي، وإالرتقاء اىل مس�توى ٕاستهناض تيار ليرباّيل عرّيب عريض جتاوز للومه ا�ٔ 

مع املسلمني أ�حرار املعتدلني �هنيي �ا� التسيب يف التخويف �ٔ�صولية املفرتضة وانهتاك حرمة 
 .��سان
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 انت�اري كهنجامحلا�ت يف  .2
 

، ٕالحلاح اس�تد�اء حاميٍة �ارجية ودا�لية »الشائعٔأقلوية اخلطأٔ «مثة من يُنّظُر، و�الستناد اىل 
ويُعّرف امحلاية اخلارجية برضورة �كو�ن حتالفاٍت �ا�رٍة للقارات قا�دهتا دينية، في�ُد . ملس�يحيي املرشق

ف امحلاية . يف مس�يحية الغرب �ليفًا بدًال من ٔأخيه املسمل، لينُسج يف خميلته حماور صدامية كام يُعِرّ
أ�ول ينحرص يف الرتوجي لت�الِف ٔأقلياٍت، والثاين يت�ىل �الخنراط يف التصاٍق مع : ا�ا�لية بضامنني

 .حقوقه، اّ�يّين مهنا واملدينّ  منظومات استبداٍد �ش�يّع قدرهتا و�دها �ىل صون
، ويف دعوته للنضال من ٔأ�ل ا�و� املدني�ة وهويّة املواَطنة ملس�يحّيي الرشق أ�وسط إالرشاد الرسويلّ 

بدٔأ العيش املشرتك مبساواة معيوشة، ال مفتع�، ٔأكد ٔأن ٔأّ�ً من امحلا�ت ا�ا�لية واخلارجية وٌمه وم 
والرهان �ىل احلقوق، ال �س�تقمي ٕاال بدول دميوقراطية �سودها احلرية وحيمهيا قانون . انت�اريّ 

يف ٔأّي الهوٍت  ٔأما فرضيات الفدر� يف معناها �نعزايل والعزيل، فهيي ما اكنت ٔأساساً . ومؤسسات
مك�ذور�ن » امحلا�ت وهامً انت�ار�ً «و» أ�قلوية خطأًٔ شائعاً «من . مس�يحي، مرشقيًا اكن ٔأو غربياً 

تأٔسيس�يني، �دد معامل تفادهيام إالرشاد الرسويل، ينتُج يف اعتقادي انتصاران تأٔسيس�يان، ميهدان 
ُت النضال ٕال�سانية إال�سان، لت�ديني يف الشهادة، الواجب ٔأن يضطلع هبا مس�يحيو املرشق، عني

 .واس�تلهام فلسطني قضية حق و�دل
 
 :مدعّوون ٕاىل اس�تلهام املرشقيّنيمن هنا يتبّدى أّٔن املس�يحيّني و 
 

 �رامة إال�سان  .1
 

و�رامة . ال ٔأيديولوجية ٔأو عقيدة �سمو �ىل �رامة إال�سان، ؤأي� متيزي وعنف انهتاٌك لهذه الكرامة
ح�ً قد �ستسخف البعض . ة دميوقراطية حترتم التعددية، ويتس�يد فهيا العدلإال�سان ضامنهتا دول مدنيّ 

لكن �ستسالم قدُر اجلبناء، واملسا� الوعرة قدر . هبذه الضامنة لتأٔكدمه من ٔأن ال ٕاماكن لتأٔميهنا
ٔأما من انزلق . ومسا�ة الت�اليق بني املس�يحية وإالسالم تتشارك يف ٕا�الء شأٔن إال�سان. أ�قو�ء

يارات ٔأدجلة عقديٍة ل��ن تقتل �رامة إال�سان، فذاك أ�د�ن منه �راء، و�كفينا استنفارًا للغرا�ز وت� خل 
راهن �ىل �رامة إال�سان املرشّيق العريب ملس�يحّيي الرشق أ�وسط إالرشاد الرسويل . املضادة مهنا

 فهل من يفقه؟. �الستناد اىل ا�سانيته، ال ان�ئه
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 فلسطني القضية  .2
 

ٕاذ �ّرب �س�يطًا،  )2010( ما ٔأىت الس�ال بني الفاتياكن وارسائيل يف النداء ا�ي تال السينودس
ال يُمكن ٕالرسائيل ٔأن �س�تِغّل فكرة أ�رض املوعودة يف الكتاب املقّدس وال : "ٔأساقفة السينودوس ٔأنه

ٔأنه ال ميكن القبول ما معناه " فكرة الشعب ا�تار لتّربر �ستيطان يف القدس ٔأو احتالل أ�رايض
بتوسل ا��ن قا�دة للظمل، وبأٔن السالم ال يصنعه سوى العدل، وبأٔنه أٓن ٔأوان قيام دو� فلسطني، 

انترص الفاتياكن، ويف حمطٍة �امسة، . وعودة الالجئني، ووقف �ستيطان، وادانة اجلدار الفاصل
يحيي الرشق مب�افل �شويه ليس هذا جبديد، سوى �ىل ٔأولئك املِرصّ�ن �ىل توريط مس� . لفلسطني

املس�يحيون رٔأُس حربة يف ا�ود عن فلسطني قضية �دٍل وحق، ال مطية . السمعة والتأٓمر وأ�رس�
اساليم،  -فلسطني َمه� مس�يحي� . اس�تغالل، وورقة مقايضة ٔأو مساومة، كام حياول البعض التوصيف

صهيونية ٔأساءت اىل ا�هيودية نفسها قبل لك وِلَم ال هيودي� متنور �ت يرتمج ذاته يف �امجة عنرصيٍة 
املشلكة �مكُن حيث �كون سعي بعض دوٍل ٕال�ادة ٕانتاج املسأٔ� الرشقية، وتصو�ر املس�يحيّني  .يشء

 .وهذا خيدم هيوديّة ٕارسائيل. ٔأقلّيات و�سويق ٕاماكنية حام�هتم
 
 

 الرشاكة مع املسلمني .3
 

طنة، وحنن وٕاّ�مه بنينا ا�هنضة العربّية أ�وىل، وحنن وٕاّ�مه املسلمون ٕاخوة يف إال�سانّية، والعروبة، واملوا
س�نبين ا�ّهنضة العربيّة الثانية من �الل رشاكتنا يف مصري حامية قميّيت احملّبة والّرمحة، �ىل قا�دة النديّة 

ة، يف املواطنة، وهنا ٔأس�تدعي اخنراطًا ملرجعّييت أ�زهر والنّجف يف عقلنة بعض �ش�تدادات إالسالميّ 
�س�ية واملرجعّيات إالجنيلّية ٔأداء دوٍر قيادّي يف حتفزي وبطر�ر�ية انطا�ية أ�رثوذكام ٔأس�تدعي من الفاتياكن 

 .املس�يحّيني �ىل �س�مترار يف هذه الرشاكة، ورفض دعوات العزل و�نعزال
 

 يف للبحثيف ّلك ما س�بق ٕان� النقاش يف مس�تقبل مس�يحّيي الرشق أ�وسط، جيب ٔأن ينتقل 
شّوه ا�ميني وٕافالس اليسار وفهيام �  مس�تقبل ��سان وِقميه يف العامل، وهذا يقتيض منا قراءة مقتضبة يف

 .لعب املس�يحيون املرشقيون دورًا ٔأساس�ياً 
انتصار بولسو�رو ا�مييين يف الربازيل نتي�ة و . فها يه امرباطورية بوتني الهادرة مؤّرش النعداِم وزٍن �املي

رئيس أ�مرييك دو�� �رامب، وتبلور مع مستشار ا�منسا سيباستيان كري�ز، ليوا�به ملسار بدٔأ مع ال
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موا�ة  وتتصّدعلتصق به وز�ر دا�لية ايطاليا ماثيو سالفيين، ي يس وزراء ا�ر فيكتور اور�ن، و رئ 
فاء الرئيس و�ة املانية �ّرب عهنا وز�ر ا�ا�لية هورست زهيوفر، ليتّوِج هذا التصديع ٕ�نكمبهذا املسار 

دة يف ا�امنارك والسويد مع انتفاضٍة متشدّ  ويرتّخس ذ� ،ما�رون السا�ر يف فر�سا اىل ٔأماٍم ما �ري واحضٍ 
 . ولو َخبَفر وجمهنا الرن  جُ مل تَن

�س�تعراض اجليوبوليتييك �مسي ٔأردته يقدم ولو بتسطيٍح ٔأّويل اهنياراٍت، بدٔأت وستس�متر،  
ٕاماكنية ا�فاع عن �ّدٍ ٔأدىن من توازٍن مع ميني م�سك، بل �اك ا�ميني  ليس ليساٍر ٔأ�لن ٕافالسه يف

ا�ي يؤكّد مبامرس�ته املشّوهة منذ س�نواٍت مخسة حتديدًا، ٔأن ال ماكن للعمل الس�يايس الناحج سوى 
بعودة شّد العصبّيات القومية، واليت فهيا اّ��ن عنٌرص مؤسس ٔأول، وتنافر �د�ن فهيا عنٌرص مؤسس 

وشّد العصبّيات القومية يف ُعرف هذا ا�ميني يؤدي غرضه �ستنفار الناس حول مهو�م ا�ٓنية، . نٍ �
 –وحتويل انظارمه عن �عطاب البنيوية لٔ�نظمة الس�ياس�ية، وللس�ياسات العامة �قتصادية 

حيمل  �ج�عية، ٕ�جتاه ٔأزماِت الهجرة واللجوء والزنوح من �حية، �هيك ٕ��ادة انتاج خطاٍب 
س هبوّ�ٍت حضارية نقية خش�بة �الٍص سالّيم من �حية ٔأخرى  .الكزينوفوبيا وا�متر�

من هنا يَِصّح احلديث عن ٔأننا د�لنا يف زمٍن ليس من سامته الصدامية فقط ف� بني ا�ول  
من  وهذا �س�تدعي نقاشًا هادئًا يف. وا�متعات، بل يف ما بني ٔأعراق وطبقات هذه ا�ول وا�متعات

سيتحّمل مسؤولية مسبّبات هذه الصدامية من �حية، ومن سيتصّدى ملعاجلة نتاجئها الاكرثية من �حيٍة 
 .ٔأخرى

الشعبويني ا��ن  ِس فَ نَ مثّة �ا�ة مِلّ�ة لفهم ٔأن أ�ساس املسبّب يف �نتصار التارخيي لِ 
الشأٔن العام لل�ري العام،  �س�ت�دمون اّ��ن مّرص�ن �ىل ٔأهنم �س�تطيعون تقدمي منوذج �ري تقليدي يف

مبعىن رضب منظومات شديدة التعف�ن املصلحي الرتامكي، هذا أ�ساس املسبّب قاٌمئ يف اند�ر ديناميات 
ٕانتاج ُخنٍب يف املنّصات الس�ياس�ية واّ�ينيّة �ىل �ّد سواء، كام انهتاء مفاعيل تأٔثري النخب يف 

�الين املهنجي �ىل �خنراط يف س�ياقات �ستشارة � –الس�ياسات العامة، اىل �نكباب ��اليم 
 .�س�تقطابية ٔأكرث منه �كر�س العقل النقدي بنيَة فا�� يف صنا�ٍة بنّاءة خلياراِت الرأٔي العام

��الين املهنجي �ىل �خنراط يف س�ياقات �ستشارة  –اب ��اليم بليست ٕاشاريت لالنك 
يف صلهبا دعوة ٕاجيابية ٕال�ادة التفكّر يف اي صانعي قراٍر �س�تقطابية هتمة �ىل �طالق، بل يه 

 نريد؟ والي جممتع؟ ؤ�ي س�ياسات �امة؟ ؤ�ّي منظومة ِقٍمي دينيّة وٕا�سانّية؟
الشعبويني، وا�ي  ِس فَ نَ ساس املسبب لالنتصار التارخيي لِ وهنا يقتىض �نتقال من وعي ا�ٔ 

، يُقتىض )وليس �ست�رية( املالية �نتفاعية هو كثيف التعقيدات، و�ُشّلك فيه مسا�ة املصاحل
�نتقال من هذا الوعي اىل �ّزي البحث عن معاجلة النتاجئ الاكرثية للصدامية اليت يُفِرزها هذا 
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وهذا يتطلّب اندفا�ًة للنُخب يف �امل العلوم ��سانية �اكفة متظهراهتا، اس�هتالًال �لفلسفة اليت . �نتصار
اندفا�ًة للعودة الرصينة اىل حتديد املفاهمي أ�ساس�ية الواجب ٔأن َحتُمك خيارات القادة من  يه ٔأم العلوم،

 ة �سود؟وبني اخليارات و�ختيارات ٔأي منظومة ِقيَميّ . �ة، واختيارات امجلاهري من �ة ٔأخرى
ماس ٔأهنا القادرة �ىل املنظومة الِقيَمّية املرجعية، واليت يقول هبا معيقًا الفيلسوف �ملاين يور�ان ها�ر 

تصويب الرؤى واخليارات واملسارات يف جممتعاٍت تعّددية، بل ويف �امل �س�هتدف نبذ ��ادّ�ت، هذه 
معًا ويقّدروا معًا حولها املنظومة الِقيَمّية املرجعية منوط �ر�االٍت �ّديني من ا�ميني واليسار ٔأن يتالقوا 

ف� مه ... ٔأفضلالقابعون فهيا ٔأهنم حيملون للعامل مس�تقبٍل  مدى رضورة اخرا�ا من كهوٍف معِتمة يّدعي
 !�زّجوننا يف مقتٍ� حضارية ُمريبة

وبقَّدر ما يه الُنَخب مدعّوة للعودة الرصينة اىل �امل العلوم ��سانية، �لقدر عينه ال بُد� من ٔأن 
اهنة، وإالشارة اىل املرجعّيات تتوّىل املرجعّيات ا�ينية اخلروج من ال�يه مع السلطة الس�ياس�ية الر 

الكنا�س �جنيلية املؤ�ّرة، عنيت الفاتياكن وأ�زهر والنجف والبطر�ر�ية �رثوذ�س�ية املسكونية و 
ميكن ٔأن تؤّدي منّظمة املؤمتر �ساليم، جملس الكنا�س العاملي، وجملس كنا�س  الكربى، ومعهم
رة لهذه املرجعّيات  ، هذه �شارة قامئةدورًا حمور�ًّ  الرشق أ�وسط يف قنا�ٍة بأٔن �س�تقا� �ري املرب�

رة ملنظومة الِقميَ   ��سانية �ىل من بناِء لوبيينغ ديّين لتصويب اعو�ا�ات �نتفاضات الشعبوية املدّمِ
 .، هذه �س�تقا� جيب ٔأن ال �س�متِراكفة املس�تو�ت

ر�ّية تقوم به هذه املرجعّيات، بل يه و�س�تقا� املُشار ا�هيا هذه ال تعين ٔأبدًا ٔأن ليس من ح
قة لوقف �نزالقات املدّمرة اليت نُعا�ش عىس �س�تّل ... �متحور حول غياٍب �يبلوماس�ية دينيّة منس�

 !املعنيون زمام مبادرة انقاذيّة
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ني �حث لبناين وخبري يف قضا� الّالجئني الفلسطيني .ز�د الصائغ خبري ومستشار يف الس�ياسات العاّمة

الّالجئني من سور� وس�ياسات العمل وامحلاية �ج�عي�ة،  -ومفاوضات الّسالم يف الرشق أ�وسط، والنّاز�ني 
مستشار الس�ياسات واسرتاتيجيات التواصل يف وزارة ا�و� لشؤون الناز�ني ". لبنان أ�فضل"منسق مبادرة 

يا –، وهو عضو ...) – 2017ش�باط ( يس لقضا� الالجئني الفلسطينيني يف جلنة احلوار خبري جلنة التّواصل الس�ّ
مستشار الس�ياسات والتواصل . الفلسطيين يف رئاسة احلكومة، ومستشار للس�ياسات مع مؤسسة ٔأد�ن -الّلبناين 

عضو اللجنة �سرتاتيجية يف املركز املاروين للتوثيق ...).  – 2018ٔأيلول (يف جملس كنا�س الرشق أ�وسط 
). 2016اكنون الثاين  – 2012متوز (ِمعل مد�رًا تنفيذّ�ً مللتقى التأٔثري املدين  ...). – 2018ل ٔأيلو (وأ�حباث 

 –مستشار يف رمس الس�ياسات واسرتاتيجيات الت�واصل يف رئاسة احلكومة اللبنانية لرئيس جلنة احلوار اللبناين 
اكنون الثاين (ل وز�ر العمل ، ومستشار يف رمس الس�ياسات ورئيس فريق مع)2009 – 2006(الفلسطيين 

مة العمل ا�ولية يف املكتب إالقلميي لّ�ول العربية )2011حز�ران  – 2010 ، ومستشار وطّين للس�ياسات ملنظ�
َمعِل سابقًا مستشارًا ٕالسرتاتيجّيات التواصل يف جملس ). 2013حز�ران  – 2011ٔأيلول (للمنظمة يف بريوت 

علّمني يف لبنان، وللمؤسسة الصحّية للطائفة ا�رزية، وللقاء مس�يحّيي املرشق، كنا�س الرشق أ�وسط، ولنقابة امل
راسات وأ�حباث املرشقية � دراسات متخّصصة يف قضية الال�جئني الفلسطينيني والسوريني، ومسائل . وملركز اّ�ِ

وينُرش دورً� مقاالت متخّصصة إالساليم والفكر العريب واملواطنة،  –العمل وامحلاية �ج�عية واحلوار املس�يحي 
 . يف جريديت ا�هنار واحلياة

 
 


