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 مستقبل في الشرق األوسط؟هل للمسيحيين 
 

  ۲۰۱۸ نوفمبر،/ تشرين الثاني ۱٥-۱٤والخميس، األربعاء 
 بكفياسرايا بيت المستقبل، 

 الملخص التنفيذي

العديد من مؤتمراتها لمسألة بناء  ۲۰۱٤منذ إعادة إطالقها في العام " بيت المستقبل"خّصصت مؤّسسة 
الندماج االجتماعي والهوية، ملقيةً الضوء بشكٍل خاص على شؤون األقلّيات الدولة في العالم العربي وقضايا ا

الدينية واإلثنية العربية، مع التنويه أن المؤسسة ال تؤمن باستخدام مصطلحي األقلّية واألكثرية لتوصيف التنوع 
بمختلف انتماءاتها  الثقافي، بل تسعى جاهدةً إلى تكريس مبدأ المواطنة الذي تنصهر تحت مظلّته كل المجموعات

فاالهتمام العميق بهذا الموضوع يعكس جسامة ظاهرٍة جديدٍة تتطلّب معالجةً دون إبطاء، وهي . الدينية والعرقية
يتجلى هذا . الدور الكبير الذي باتت تلعبه االنتماءات الفرعية في تشكيل الهوية وذلك على حساب االنتماء الوطني

وم في االنقسامات الحادة، والعنيفة أحيانًا، بين الجماعات المختلفة، إضافةً إلى القمع الواقع في البلدان العربية الي
 .سيما المسيحيون الوحشي الذي تتعرض له األقلّيات، وال

 
وتبدو آفاق بقاء المسيحية في مهدها، الشرق األوسط، قاتمةً، إذ كان العقد الماضي من الزمن كارثيًا 

 .كل األقليات المستهدفة في العالم العربيبالنسبة إلى المسيحيين كما 
 

في مصر، ترافقت كل من الثورة والثورة المضادة مع سلسلة عمليات إحراٍق للكنائس وأعمال الشغب 
وتشهد غزة والضفة الغربية والقدس هجرة جماعية للفلسطينيين المسيحيين المحاصرين بين . والقتل ضد األقباط

 .ستيطانية، وسندان جيرانهم السنة الذين يزدادون تطرفًامطرقة سياسة حكومة نتنياهو اال
لم ينخرطوا في  -من السكان % ۱۰الذين يشكلون نحو  -في سوريا، وعلى الرغم من أن المسيحيين 

الحرب، فقد تعرضوا لممارسات وحشية مثل االغتصاب والقتل، وفّر العديد منهم إلى مخيمات في لبنان أو تركيا 
 .تر األنباء عن انتقال أعداٍد كبيرٍة من السوريين األرمن المتجذرين في حلب إلى يريفانوتتوا. أو األردن

وفي العراق، غادر ما ال يقّل عن ثلثي المسيحيين العراقيين البالد منذ سقوط نظام صدام حسين، وربما 
ر عليها تنظيم الدولة يكون نزوح المسيحيين من عدد كبير من المناطق الحضرية والريفية والصحراوية التي سيط

اإلسالمية، النزوح األكبر للمسيحيين في الشرق األوسط، مع انتقال جميع أبناء الطائفة المسيحية في الموصل إلى 
 .كركوك والمنطقة الكردية المتسامحة نسبيًا

ية، فالخوف بالنسبة إلى األردن الذي لطالما اعتبر من أكثر البلدان ليبرالية في المنطقة لجهة الحرية الدين
كبيٌر من أن تبدأ الرياح بمعاكسة مسيحييه بسبب تصاعد اإلسالم المتشّدد وبروز عوامل مزعزعة لالستقرار مع 
الضغوط االقتصادية والسياسية والدينية المتزايدة والناتجة عن استضافته لمجموعات كبيرة من الالجئين، معظمهم 

 .من العراق وسوريا
 

لعبوا عبر تاريخ هذا البلد الحديث دوًرا سياسيًا بارًزا وكانوا حجر الزاوية في نشوء أما مسيحيو لبنان الذين 
لطالما . الكيان، فقد تقلّص اليوم دورهم وتحولوا إلى مجرد كتلة تفصل بين السنة والشيعة وتمتّص التوتّر بينهما

م التي اعتمدتها البالد لسنوات عدة فصيغ الحك: اعتبر لبنان مؤشًرا لالتجاهات التي تسلكها منطقة الشرق األوسط
الشيعية المستعّرة في سوريا المجاورة، ما يترك مصير المسيحيين  -بدأت تتداعى تحت ضغط الحرب السنية 

ال سيما وهم يشهدون ما يتعرض له أقرانهم في العراق وسوريا من ممارسات وحشية وما اللبنانيين في المجهول، 
 . طالهم من ذبح وقتل وتهجير على أيدي مختلف الجماعات الجهادية
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على الرغم مما سبق، ال بّد من اإلشارة إلى أن تراجع الوجود المسيحي في الشرق األوسط لم يبدأ مع 
مية وتصاعد التطّرف اإلسالمي، أو مع الفظائع التي ارتكبت بحق المسيحيين في سوريا ظهور تنظيم الدولة اإلسال
وفشلها في تمثيل  قصور الدولة العربية الحديثة عن استكمال مقومات البناء الوطنيوالعراق، بل هو بدأ مع 

إلى األوضاع االقتصادية مواطنيها بمشاربهم الدينية والطائفية واإلثنية المتعددة على قاعدة المواطنة، إضافة 
في الحقيقة، بدأت قضية األقليات أو المواطنين . الصعبة والسياسات القائمة على االضطهاد والتمييز واالستبداد

العرب من غير المسلمين أو المواطنين من غير العرب، تطفو على السطح مع جهود بناء الدولة الوطنية الحديثة 
في المقابل، تجدر اإلشارة إلى . ز ضدهم واقًعا ثابتًا على مّر تاريخ المنطقة الحديثفي العالم العربي، وشّكل التميي

 . أن ثمة انكفاًءا مسيحيًا عن أداء دور وطني، ما يستوجب البحث عن أسباب هذا االنكفاء

صبة ما هو واقع مسيحي الشرق األوسط اليوم وأي مستقبل ينتظرهم في منطقٍة يُعاد بناؤها وفقاً لعقائد متع
 ومتطّرفة؟ 

" مركز ولفريد مارتن للدراسات األوروبية"وومجلس كنائس الشرق األوسط " بيت المستقبل"يعقد 
من الناشطين  ۱۰۰سيجمع المؤتمر  .مؤتمًرا  لمناقشة مستقبل المسيحيين في الشرق األوسط" مركز القدس"و

 .وفلسطين ولبنان السياسيين والمثقفين ورجال الدين من األردن ومصر والعراق وسوريا
 

 أهداف المؤتمر

 :تشمل األهداف العامة للمؤتمر ما يلي

 ،ومرٍض للمواطنة شاملٍ  موذجٍ تشجيع النقاش حول مفهوم الدولة الوطنية وأهميتها في بناء ن -
 .يتخطى االنتماءات الفردية اإلثنية والطائفية والدينية

في  واألقلّية المجتمعات المسيحية ز ضدّ ميّ الكشف عن العيوب القانونية والتشريعية الرئيسة التي ت -
 .ض وضعهم كمواطنين، ما يحرمهم من المشاركة السياسية الكاملة في بالدهمبعض البلدان العربية وتقوّ 

مع  عابرة للحدودتبديد األسطورة التي تصور العرب المسيحيين كمجموعة متجانسة لها روابط  -
حقيقيون ن هم مواطنو، بل ًرا خامًسا من طوابير العالم الغربي، وإدارك أنهم ليسوا أجانب وال طابوالغرب

 .ن في بلدانهم األصليةووطنيو
ال سيما في  مّر التاريخ في هذه المنطقة، المسيحيون على إلقاء الضوء على الدور الريادي الذي لعبه -

  . التأسيس لحضارتها وتشكيل ثقافتها
األنظمة  في العالم العربي ال يمكن تحقيقها إال في ظلّ يات تبديد األسطورة القائلة إن حماية األقلّ  -

 .أو في ظّل تحالف األقلّيات االستبدادية
 .إلقاء الضوء على أهمية تعزيز الحوار بين المسلمين والمسيحيين -
مكافحة ودحض الخطاب التكفيري والسلفي الذي يرفض المسيحيين العرب، كما المسلمين   -

 .وأخالقًيا المعتدلين، ويستهدفهم سياسًيا
 


	هل للمسيحيين مستقبل في الشرق الأوسط؟
	أهداف المؤتمر

