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ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق «: افتتح الرئيس أمين الجميل، مؤتمر بعنوان
ولفريد مارتن «بالتعاون مع مركز » بيت المستقبل«الذي عقد بدعوة من » ا وسط؟

وضم نخبة من . في بيت المستقبل سراي بكفيا» لقدسمركز ا«و» للدراسات ا وروبية
الناشطين السياسيين والمثقفين ورجال الدين من لبنان وا ردن ومصر والعراق وسوريا 

 .وفلسطين المحتلة
 

ما حصل خ5ل السنوات التسع الماضية «وألقى الرئيس الجمّيل كلمة، اعتبر فيھا أن 
سيحيين جراء أحداث السنوات ا خيرة، ما أصاب الم. يحتم طرح مستقبل المسيحيين

إنما ا ثر الذي . بل ما تعرض له المسلمون قد يكون أشد قسوة. أصاب المسلمين أيضاً 
يصيب المواطن المسيحي أكبر  ن النتائج أدت في أماكن كثيرة إلى اقت5عھم حتى بات 

: قةما يحتم ضرورة طرح موضوع الوجود المسيحي في المنط. وجودھم على المحك
 .«ھل ھو عنصر وجودي وضروري أم أنه عابر

 
اختار المسيحييون «: وقالت ا مينة العامة لمجلس كنائس الشرق ا وسط ثريا بشع5ني

. العيش مع أقرانھم في الوطن الواحد ضمن دولة ديموقراطية تسود فيھا سيادة القانون
جئين وقيام دولة فلسطينية تبقى فلسطين المحتلة وإحقاق العدالة لشعبھا وتأمين عودة ال5

كما نسعى الى بناء نموذج للعيش . عاصمتھا القدس من أھم ا ھداف التي نعمل عليھا
 .«معاً في سوريا والعراق ومصر ودولة أخرى

 
فيت نوفوتني كلمة، أكد فيھا » ولفريد مارتن للدراسات ا وروبية«وألقى ممثل مركز 

اتحاد ا وروبي لتسليط الضوء على الوضع لطالما حاول رفع الصوت في «أن المركز 
 .«الصعب للمسيحيين في منطقة الشرق ا وسط

 
ھذه المنطقة لن تكون «وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، 

ذاتھا من دون مسيحييھا، وH يمكن لكل ذي عقل وبصيرة وضمير، أن يتصور ھذا 
 .«المشرق من دون مسيحييه

 
، وكان المنسق »الدين والقبلية تحديات الھوية العربية«: لجلسة ا ولى بعنوانوعقدت ا

الناشط السياسي المصري سامح مكرم عبيد، والكلمات كانت للباحثة لميا شحادة، 
 .والباحث ا ب باسم الراعي، ورئيس كلية ال5ھوت في الشرق ا دنى جورج صبرا

 
، أدارھا مدير »ن العرب والنزاعات اIقليميةالمسيحيو«: وعقدت الجلسة الثانية بعنوان

مركز «المركز الكاثوليكي لJع5م في ا ردن ا ب رفعت بدر، وتحدث فيھا مدير 
الوزير السابق طارق متري، » عصام فارس للدراسات السياسية في الجامعة ا ميركية



يني العالمي والخبير في شؤون التنوع الديني في العراق سعد سلوم، ومنسق الحوار الد
 .في مؤسسة كونراد ادياور اوتمار أوھرينغ

 
تحدث فيھا الوزير » مقاربة نقدية: ا قلوية والحماية«: والتأمت الجلسة الثالثة بعنوان

المصري السابق سمير مرقص، وا ستاذ الجامعي في فلسطين حنا عيسى والخبير في 
متحدث الرئيسي في المؤتمر، أما ال. السياسات العامة وشؤون ال5جئين زياد الصائغ

النائب نعمة افرام، فقدم دراسة تاريخية عن دور المسيحيين » لبنان القوي«عضو تكتل 
 .في المنطقة على مر العصور
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ھل للمسيحيين مستقبل في :" تحت عنوان: افتتح الرئيس أمين الجمّيل اليوم مؤتمر
مركز ولفريد "بالتعاون مع" بيت المستقبل"الذي عقد بدعوة من  " الشرق ا وسط
تمت  في بيت المستقبل سراي بكفيا، " مركز القدس"و" ت ا وروبيةمارتن للدراسا

خ5له مناقشة مستقبل المسيحيين في الشرق ا وسط وضم نخبة من الناشطين السياسيين 
 .والمثقفين ورجال الدين من ا ردن ومصر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان

ا حصَل خ5َل السنواِت التسِع كلمة اعتبر فيھا، أنM م والقى الرئيس الجمّيل بداية 
الماضيِة ُيحّتُم طرَح مستقبِل المسيحيين ما أصاَب المسيحيين جراَء أحداِث السنواٍت 

َض له المسلمون قد يكوُن أشدM قسوةً ! ا خيرِة، أصاَب المسلمين أيضاً  Mإنما . بل ما تعر



ت في أماكَن كثيرٍة إلى ا ثُر الذي يصيُب المواطَن المسيحيM أكبُر  نM النتائَج أدّ 
ما يحتRُم ضرورَة طرِح موضوِع الوجوِد . إقت5ِعھم حتى باَت وجوُدھم على الِمحكِ 

؟ وكما : المسيحيR في المنطقةِ  Sه عابٌر وعرضيRأم أن Sوضروري Sھل ھو عنصٌر وجودي
 ًHإلى المسيحيين أن العنواَن العريَض ھو أھميُة ھذا الوجوِد أو عدِمِه، يتوجه المؤتمُر أو

 Iجراِء مراجعٍة عميقٍة لدوِرھم في الجوھِر والممارسِة في آٍن واحٍد،

ھل يقوُم المسيحيV بدوِرِه في الجوھِر؟ ھل يقوُم المسيحيV بدوِره في الممارسِة؟ ھل 
يتحّمُل المسيحيV في الشرِق مسؤوليَة ما آلت إليه ا موُر منذ نھايِة القرٍن الماضي حتى 

 وما ھو المطلوُب من المسيحيR تأسيساً على التجارِب التي مرM بھا؟ اليوِم؟

؟ وما ھي واجباُتھم إزاَء ھذه : وسأل Rفي المقابِل، ما ھي قراءةُ المسلمين للدوِر المسيحي
القضيِة؟ وھل َيعتَبُر المسلُم العربيV أنM الوجوَد المسيحيM ھو عنصُر إغناٍء وإضافٍة 

لعربيR بخاصٍة، بحيث لم يكْن المسيحيV يوماً عنصَر عرقلٍة أماَم ضروريٍة لJس5ِم ا
وھل كانت بصماُت  .طموحاِت وأھداِف اIس5ِم العربيR بْل كاَن مكم5ً وداعماً ومروجاً 

ِة التي مرM بھا العالُم العربيV خ5َل القرِن المنصرِم وخ5َل العقِد ا خيِر من  Mالتجارِب المر
 ھل الدروُس كانت كافيًة؟  يجابيًة أم سلبيًة؟ ھل تغّيرM شيٌء لدى المسلم؟ھذا القرِن، إ

ُخ القناعُة بالمواطنية وتصبُح الشعاراُت حقيقٌة : وإلى المسيحيR والمسلِم نقولُ  Mمتى تترس
وH يعوُد اHنتماُء الدينيV والھويُة الدينيُة فوَق الھويِة الوطنيِة أو إضافًة لھا أم إنتقاصاً 

 .نھا؟ عنَدھا تسقُط مقولُة ا قلّيِة وا كثرّيِة المبنّيِة على الھويِة الطائفيةِ م

 Rوسبِل الحد Rوحبذا لو نستطيُع من خ5ِل ھذا المؤتمِر فھَم أسباَب تقھقِر الوجوِد المسيحي
أساساً، H تملُك جھٌة .. قد تقولون إنني طرحُت أسئلًة دوَن محاولِة اIجابِة عليھا. منه
حدةٌ أجوبًة مطلقًة، إنما يمكُن لمثِل ھذه اللقاءاِت التي تجمُع خبراٍت وتجارَب وا

  .وشھاداٍت متنوعًة أن تفتَح نافذًة جديًة لنقاٍش معّمٍق وصادقٍ 

 بشع�ني

يرفض : ثريا بشع5ني فاعلنت  اما ا مينة العامة لمجلس كنائس الشرق ا وسط
.  مور H تمت اليھم وH الى اHس5م بصلةالمسيحييون العنف وينبذون التطرف وھذه ا

وبقدر ما يحاول المسلمون التخلص من ھذه المفاھيم يسعى المسيحييون ايضا الى 
ولقد اختار المسيحييون العيش مع اقرانھم في الوطن الواحد . مناھضة ھاتين ا]فتين

 .ضمن دولة ديمقراطية تسود فيھا سيادة القانون

حتلة واحقاق العدالة لشعبھا وتأمين عودة ال5جئين وقيام دولة تبقى فلسطين الم: وقالت
كما نسعى الى بناء نموذج . فلسطينية عاصمتھا القدس من أھم اHھداف التي نعمل عليھا

 .للعيش معا في سوريا والعراق ومصر ودولة أخرى

يؤمن مجلس الكنائس ان للكنائس في ھذه المنطقة دور اساسي H بد من ان : وختمت
 .ظھر جليا لتأمين كرامة اHنسان المخلوق على صورة \ ومثالهي



 نوفوتني

ممثل مركز ولفريد مارتن للدراسات ا وروبية كلمة أكد فيھا ان   وألقى فيت نوفوتني
المركز لطالما حاول رفع الصوت في اتحاد اHوروبي لتسليط الضوء على الوضع 

في اوروبا عددا من   نواجه حاليا : قالو. الصعب للمسيحيين في منطقة الشرق ا وسط
التحديات ابرزھا ازدياد الشعبوية Hسباب عدة اولھا اHزمة اHقتصادية وموجات 
الھجرة غير المسيطر عليھا والتي فاجأت العديد من الدول ا وروبية، كما نواجه 

وف صعوبة في دمج ا عداد الكبيرة ل5جئين مما يضعنا امام تحديات كبيرة اھمھا خ
 .مستجد بالنسبة الى اوروبا

 الرنتاوي

H شك أننا جميعاً : "اما مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي فقال
نتشاطر، القناعة ذاتھا، بأن مسيحيي بلداننا قد تعرضوا وإن بتفاوت بين بلد وآخر، ومن 

في الدساتير  زمن إلى زمن، لصنوف شتى من التمييز واHستھداف، أدناھا التمييز
والتشريعات والممارسات، وأشدھا ھوHً حروب اIبادة والتھجير المنھجي المنظم من 

وH شك أننا جميعاً، نتشاطر القناعة ذاتھا، بأن من ... قبل جماعات دينية متطرفة عنيفة 
المحال استمرار الحال على ھذا المنوال، فھذه المنطقة، لن تكون ذاتھا من دون 

H يمكن لكل ذي عقل وبصيرة وضمير، أن يتصور ھذا المشرق من دون مسيحييھا، و
وتحدث عن مجموعة من الخ5صات توصل إليھا المركز نتيجة لدراسة ". مسيحييه

ظاھرة التمييز ضد شرائح ومكونات دينية وعرقية واثنية في العالم العربي H سيما 
" دولة المواطنة المتساوية"ي بناء المسيحيين منھم، أھمھا، فشل الدولة الوطنية العربية ف

درجة اعتراف الدساتير والتشريعات السارية في   المدنية الديمقراطية التعددية، وتباين
عدد من الدول العربية بحقوق المسيحيين وحرياتھم أفراداً وكنائس وجماعات، 
 محاوHت البعض توصيف مسيحيي المنطقة كقوة سلبية وأحياناً كظھير خلفي  نظمة

الفساد واHستبداد، ومحاوHت بائسة، الجھات المتطرفة واIقصائية للنظر إلى مسيحيي 
أو جيوباً وبقايا ل5ستعمار " جاليات وافدة"ثانوية، أو  "أقليات"المنطقة بوصفھم 

محاوHت تسير جنباً إلى جنب مع محاولة "، وھي "أھل ذمة"والحم5ت الصليبية، أو 
 ."، المنبثقة من رحم اHستبداد وثقافته وفّزاعاته"ا قليات حلف"أخرى للترويج لنظرية 

وحذر من الميل السائد لدى بعض الدول الغربية لتھجير المسيحيين داعيا إلى تثبيتھم في 
 .أوطانھم ا صلية

  

 الجلسة ا(ولى

بكلمة  " الدين والقبلية تحديات الھوية العربية: "بدأت الجسلة ا ولى تحت عنوان
الناشط الساسي المصري سامح مكرم عبيد اعتبر فيھا ان للمسيحيين دور في لمنسقھا 

وأكد على المواطنة وعلى قيام . دور في الماضي أيضا  الشرق اHوسط كما كان لھم 



الدولة الوطنية الحديثة وتحديث الدساتير ورأى أن مقولة ان اHستبداد تحمي اHقليات 
 .مقولة خاطئة

فرأت انه عندما نتحدث عن الوطن والدولة الوطنية  ميا شحادة اما الباحثة الدكتورة ل
نتحدث عن مبادئ اساسية اھمھا المواطنة ودمج المكنونات على اخت5فھا، ولكن في 

 .الواقع نرى اعادة احياء الھودية الدينية على حساب الھوية الوطنية

مل معھا تحوHت ا ب باسم الراعي ان العالم يدخل مرحلة جديدة تح  واعتبر الباحث
فيدراليات، تعديل دستور مع اHبقاء . (بمعنى الدولة ودورھا والشرق ليس بغريب عنھا

الدول تدخل صيرورة تجعلھا تدخل من مرحلة الى اخرى ومن : على حدود الدول
نموذج الى اخر، ورأى ان الشرق بحاجة الى اHعتراف بالتعدد وقدرة الھويات على 

 .حقا استخراج دساتير تمثلھا

 H اما رئيس كلية ال5ھوت في الشرق ا دنى جورج صبرا فعبر عن اقتناعه بان
مستقبل للمسيحيين في الشرق اHوسط وH مستقبل للشرق اHوسط برمته دون مشاركة 
الدين في عملية التحول الى مجتمعات يكون فيھا الجميع متساويين والمسؤولية اHكبر 

 .ق اHكثرية الدينيةفي عملية التحول تقع على عات

 الجلسة الثانية

وادارھا " المسيحيون العرب والنزاعات اIقليمية،" :عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان
مدير المركز الكاثوليكي لJع5م في ا ردن ا ب رفعت بدر الذي اعتبر ان المجتمعات 

الجماھير  العربية في المرحلة اHخيرة حاولت ان ترسم مستقبل اكثر عدالة وخرجت
الى الشوارع وقالت كلمتھا، ونجحت بعض الشعوب ومشى بعض الحكام الى سبيلھم، 
قالت وشعوب اخرى كلمتھا لكنھا مشت الى السجون ونشأت داعش واخواتھا وكان 

 .المتضرورن المسلمون والمسيحيون معا واHنسانية جمعاء

ا ميركية الوزير السابق اما مدير مركز عصام فارس للدراسات السياسية في الجامعة  
يبدو لي اننا H نستطيع البحث في اوضاع المسيحية السائدة دون : طارق متري فقال

بطبيعة الحال . لكن مآسي اليوم تضع المصائر تحت المھجر .ترداد الخطابات الوطنية
H يمكن رد الخيبات الى سبب واحد فتناقص اعداد المسيحيين وتدھور اضاعھم 

عدم مشاركتھم السياسية والخوف من الجماعات المتطرفة يزيد من تأثير اHجتماعية و
ھواجس اHقلية وھموم اHغلبية تقتضي الصدقية وھي شرط من شروط  .ھذه العوامل

اثناء :وخنم. الوجود المسيحيي وتدنى احت5ف المعايير في القضايا القيمية واHخ5قية
رانسيس امام الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لمصر في العام الماضي تحدث الباب ف

عن دولة القانون والعدالة وشدد امام اHزھر على الديمقراطية التنوع وفي عظة القداس 
دعا المسيحيين ان يدافعوا عن حقوق ا]خرين بنفس القوة التي يدافعون بھا عن 

 .حقوقھم



5نقسام الداخلي اما الخبير في شؤون التنوع الديني في العراق سعد سلوم فتطرق ل
المسيحي في الشان العراقي وكيفية استثمار ھذا اHنقسام من قبل العمالقة الداخليين 

وطالب ). اكراد سنة شيعية من خ5ل تقاسم ث5ثي للسلطة يحددون فيه مستقبل العراق(
بمرجعية موحدة للمسيحيين في العراق ليكون ھناك حضورا فعال لھم مع الدعوة لجمع 

لمسيحية في كنيسة موحدة، والنظر للتراث المسيحي الديني بوصفه تراث الطوائف ا
 . عراقي مشترك مع سائر العراقيين

اما منسق الحوار الديني العالمي في مؤسسة كونراد ادياور اوتمار أوھرينغ فتطرق  
لوضع المسيحيين في العراق واعتبرھم ضحايا ا زمات التي ضربت المنطقة وH يكفي 

التمييز في القوانين والدساتير ولكن من المھم وصف الواقع على اHرض  التحدث عن
 .والذي يجعل بقاء المسيحيين في المنطقة مستحي5

 الجلسة الثالثة

مقاربة نقدية تحدث فيھا الوزير : والتأمت الجلسة الثالثة تحت عنوان ا قلوية والحماية
سطين حنا عيسى والخبير في المصري السابق سمير مرقص، وا ستاذ الجامعي في فل

 .السياسات العامة وشؤون ال5جئين زياد الصائغ

 النائب افرام

اما المتحدث الرئيسي في المؤتمر النائب نعمت افرام فقدم دراسة تاريخية مسھبة عن 
ھل المنطقة ذاھبة الى مزيد من : دور المسيحيين في المنطقة على مر العصور وسأل

ون اما مؤتمر فرساي جديد ومعاھدة سيفر جديدة؟ وھل التفكيك والتفكك؟ ھل سنك
سيكون لنا كلمة مرة اخرى نحن المسيحيين في مسار تشكيل المنطقة مما يحمي وجودنا 

فيه ا غلبية  تھاجر  الفاعل والحر والس5مي؟ ام إننا سنتحول تحفا واقليات في وقت 
ن على اراضيه؟ الى الغرب؟ وھل سيوازي ذلك توجه غربي لتقليص المسلمين م

 فنمسي امام فرز حضاري مخيف؟

ان الفرق بين ھذه المسارات ھو في وعينا لما يجري من حولنا وفي ان : واعتبر افرام
نكون مستعدين لھذه اللحظة المفصلية التي فيھا سينظر الى الكيانات الفاعلة المنتجة 

ممكن ان يزاد لنا اذا القادرة على تحمل مسؤولياتھا وربما مسؤوليات غيرھا، ليس من ال
كنا على ھذه الحالة من التردي على الصعيد الوطني والدستوري والسيادي 

اذا اردنا ان يبقى لنا لبنان ...واIقتصادي واIجتماعي والصحي والبيئي وا خ5قي
ودور فاعل للمسيحيين في الشرق علينا ان ننجح في ھذا اIمتحان وان نتحول من دولة 

نحن ابناء ھذه ا رض . ولة منتجة وقادرة على تنظيم حياة مواطنيھاشبه فاشلة الى د
واصيلون فيھا وH نكھة لھذا المشرق من دوننا، يجب ان يستعيد المسيحيون في ھذا 
 Hحترام ومثاIالوطن وھذا الشرق دورھم ورسالتھم، يجب ان يكونوا قدوة للعلم وا

  .ن واH على حضورنا ودورنا الس5مIدارة خ5قة للتعددية ولشؤون المواطنين والوط

  



عندما تترسخ القناعة بالمواطنية : الجميل افتتح مؤتمر حول مستقبل مسيحيي الشرق
  تسقط مقولة ا(قلية وا(كثرية المبنية على الھوية الطائفية 

  الوكالة الوطنية ل1ع1م

 2018تشرين الثاني  14ا$ربعاء 

 

ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق : "ؤتمر بعنوانافتتح الرئيس أمين الجميل اليوم، م
ولفريد مارتن "بالتعاون مع مركز " بيت المستقبل"الذي عقد بدعوة من " ا وسط؟

في بيت المستقبل سراي بكفيا، تمت في خ5له " مركز القدس"و" للدراسات ا وروبية
ياسيين وضم نخبة من الناشطين الس. مناقشة مستقبل المسيحيين في الشرق ا وسط

 .والمثقفين ورجال الدين من لبنان وا ردن ومصر والعراق وسوريا وفلسطين المحتلة

 

 الجميل

ما حصل خ5ل السنوات التسع الماضية "والقى الرئيس الجميل كلمة، اعتبر فيھا أن 
يحتم طرح مستقبل المسيحيين ما أصاب المسيحيين جراء أحداث السنوات ا خيرة، 

إنما ا ثر الذي . بل ما تعرض له المسلمون قد يكون أشد قسوة. أصاب المسلمين أيضا
يصيب المواطن المسيحي أكبر  ن النتائج أدت في أماكن كثيرة إلى إقت5عھم حتى بات 

: ما يحتم ضرورة طرح موضوع الوجود المسيحي في المنطقة. وجودھم على المحك
العنوان العريض  ھل ھو عنصر وجودي وضروري أم أنه عابر وعرضي؟ وكما أن

ھو أھمية ھذا الوجود أو عدمه، يتوجه المؤتمر أوH إلى المسيحيين Iجراء مراجعة 
ھل يقوم المسيحي بدوره في . عميقة لدورھم في الجوھر والممارسة في آن واحد

الجوھر؟ ھل يقوم المسيحي بدوره في الممارسة؟ ھل يتحمل المسيحي في الشرق 
ر منذ نھاية القرن الماضي حتى اليوم؟ وما ھو المطلوب من مسؤولية ما آلت إليه ا مو

 ."المسيحي تأسيسا على التجارب التي مر بھا؟

 



في المقابل، ما ھي قراءة المسلمين للدور المسيحي؟ وما ھي واجباتھم إزاء : "وسأل
ھذه القضية؟ وھل يعتبر المسلم العربي أن الوجود المسيحي ھو عنصر إغناء وإضافة 

Jس5م العربي بخاصة، بحيث لم يكن المسيحي يوما عنصر عرقلة أمام ضرورية ل
وھل كانت . طموحات وأھداف اIس5م العربي، بل كان مكم5 وداعما ومروجا

بصمات التجارب المرة التي مر بھا العالم العربي خ5ل القرن المنصرم وخ5ل العقد 
لدى المسلم؟ ھل الدروس كانت  ا خير من ھذا القرن، إيجابية أم سلبية؟ ھل تغير شيء

 ."كافية؟

 

متى تترسخ القناعة بالمواطنية وتصبح الشعارات : إلى المسيحي والمسلم نقول: "وقال
حقيقة وH يعود اHنتماء الديني والھوية الدينية فوق الھوية الوطنية أو إضافة لھا أم 

وحبذا . ى الھوية الطائفيةإنتقاصا منھا؟ عندھا تسقط مقولة ا قلية وا كثرية المبنية عل
قد  .لو نستطيع من خ5ل ھذا المؤتمر فھم أسباب تقھقر الوجود المسيحي وسبل الحد منه

أساسا، H تملك جھة واحدة .. تقولون إنني طرحت أسئلة دون محاولة اIجابة عليھا
أجوبة مطلقة، إنما يمكن لمثل ھذه اللقاءات التي تجمع خبرات وتجارب وشھادات 

 ."ة أن تفتح نافذة جدية لنقاش معمق وصادقمتنوع

 

 بشع�ني

يرفض المسيحييون : "وقالت ا مينة العامة لمجلس كنائس الشرق ا وسط ثريا بشع5ني
وبقدر ما . العنف وينبذون التطرف وھذه ا مور H تمت اليھم وH الى اHس5م بصلة

ايضا الى مناھضة ھاتين  يحاول المسلمون التخلص من ھذه المفاھيم يسعى المسيحييون
ولقد اختار المسيحييون العيش مع اقرانھم في الوطن الواحد ضمن دولة . ا]فتين

تبقى فلسطين المحتلة واحقاق العدالة لشعبھا . ديموقراطية تسود فيھا سيادة القانون
وتأمين عودة ال5جئين وقيام دولة فلسطينية عاصمتھا القدس من أھم اHھداف التي 

كما نسعى الى بناء نموذج للعيش معا في سوريا والعراق ومصر ودولة . يھانعمل عل
 ."أخرى

 

مجلس الكنائس يؤمن ان للكنائس في ھذه المنطقة دور اساسي H بد من "ولفتت الى أن 

 ."ان يظھر جليا لتأمين كرامة اHنسان المخلوق على صورة \ ومثاله

 

 نوفوتني

فيت نوفوتني كلمة، أكد فيھا ان " للدراسات ا وروبيةولفريد مارتن "وألقى ممثل مركز 
لطالما حاول رفع الصوت في اتحاد اHوروبي لتسليط الضوء على الوضع "المركز 



نواجه حاليا في اوروبا عددا من : "وقال". الصعب للمسيحيين في منطقة الشرق ا وسط
Hقتصادية وموجات التحديات ابرزھا ازدياد الشعبوية Hسباب عدة، اولھا اHزمة ا

الھجرة غير المسيطر عليھا والتي فاجأت العديد من الدول ا وروبية، كما نواجه 
صعوبة في دمج ا عداد الكبيرة ل5جئين، مما يضعنا امام تحديات كبيرة، اھمھا خوف 

 ."مستجد بالنسبة الى اوروبا

 

 الرنتاوي

H شك أننا جميعا : "، فقالاما مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي
نتشاطر القناعة ذاتھا، بأن مسيحيي بلداننا قد تعرضوا وإن بتفاوت بين بلد وآخر، ومن 

زمن إلى زمن، لصنوف شتى من التمييز واHستھداف، أدناھا التمييز في الدساتير 
والتشريعات والممارسات، وأشدھا ھوH حروب اIبادة والتھجير المنھجي المنظم من 

وH شك أننا جميعا نتشاطر القناعة ذاتھا، بأن من ... ل جماعات دينية متطرفة عنيفةقب
المحال استمرار الحال على ھذا المنوال، فھذه المنطقة لن تكون ذاتھا من دون 

مسيحييھا، وH يمكن لكل ذي عقل وبصيرة وضمير، أن يتصور ھذا المشرق من دون 
 ."مسيحييه

 

صات توصل إليھا المركز نتيجة لدراسة ظاھرة التمييز مجموعة من الخ5"وتحدث عن 
ضد شرائح ومكونات دينية وعرقية واثنية في العالم العربي، H سيما المسيحيين منھم، 

المدنية  "دولة المواطنة المتساوية"وأھمھا، فشل الدولة الوطنية العربية في بناء 
والتشريعات السارية في عدد من  الديموقراطية التعددية، وتباين درجة اعتراف الدساتير

الدول العربية بحقوق المسيحيين وحرياتھم أفرادا وكنائس وجماعات، محاوHت البعض 
توصيف مسيحيي المنطقة كقوة سلبية وأحيانا كظھير خلفي  نظمة الفساد واHستبداد، 

م ومحاوHت بائسة، الجھات المتطرفة واIقصائية للنظر إلى مسيحيي المنطقة بوصفھ
أو جيوبا وبقايا ل5ستعمار والحم5ت الصليبية، أو " جاليات وافدة"ثانوية، أو " أقليات"
محاوHت تسير جنبا إلى جنب مع محاولة أخرى للترويج لنظرية "، وھي "أھل ذمة"

الميل "وحذر من ". ، المنبثقة من رحم اHستبداد وثقافته وفزاعاته"حلف ا قليات"
تثبيتھم في أوطانھم "، داعيا إلى "غربية لتھجير المسيحيينالسائد لدى بعض الدول ال

 ."ا صلية

 

 الجلسة ا(ولى

 عبيد

، بكلمة لمنسقھا "الدين والقبلية تحديات الھوية العربية: "بدأت الجسلة ا ولى بعنوان



للمسيحيين الدور في الشرق "الناشط الساسي المصري سامح مكرم عبيد، اعتبر فيھا ان 
المواطنة وعلى قيام الدولة "وأكد على ". ن لھم الدور في الماضي أيضااHوسط كما كا

مقولة ان اHستبداد تحمي اHقليات مقولة "، ورأى أن "الوطنية الحديثة وتحديث الدساتير
 ."خاطئة

 

 شحادة

اما الباحثة الدكتورة لميا شحادة، فرأت انه عندما نتحدث عن الوطن والدولة الوطنية 
اساسية اھمھا المواطنة ودمج المكنونات على اخت5فھا، ولكن في نتحدث عن مبادئ 

 ."الواقع نرى اعادة احياء الھودية الدينية على حساب الھوية الوطنية

 

 الراعي

العالم يدخل مرحلة جديدة تحمل معھا تحوHت "واعتبر الباحث ا ب باسم الراعي، ان 
راليات، تعديل دستور مع اHبقاء فيد. (بمعنى الدولة ودورھا والشرق ليس بغريب عنھا

الدول تدخل صيرورة تجعلھا تدخل من مرحلة الى اخرى ومن : على حدود الدول
نموذج الى اخر، ورأى ان الشرق بحاجة الى اHعتراف بالتعدد وقدرة الھويات على 

 ."استخراج دساتير تمثلھا حقا

 

 صبرا

 "فعبر عن اقتناعه بان اما رئيس كلية ال5ھوت في الشرق ا دنى جورج صبرا، 
مستقبل للمسيحيين في الشرق اHوسط وH مستقبل للشرق اHوسط برمته دون مشاركة 
الدين في عملية التحول الى مجتمعات، يكون فيھا الجميع متساويين والمسؤولية اHكبر 

 ."في عملية التحول تقع على عاتق اHكثرية الدينية

 

 الجلسة الثانية

، ادارھا مدير "المسيحيون العرب والنزاعات اIقليمية: "ثانية بعنوانوعقدت الجلسة ال
المجتمعات "المركز الكاثوليكي ل5ع5م في ا ردن ا ب رفعت بدر، الذي اعتبر ان 

العربية في المرحلة اHخيرة حاولت ان ترسم مستقبل اكثر عدالة وخرجت الجماھير 
ب ومشى بعض الحكام الى سبيلھم، الى الشوارع وقالت كلمتھا، ونجحت بعض الشعو

وقالت شعوب اخرى كلمتھا لكنھا مشت الى السجون ونشأت داعش واخواتھا وكان 
 ."المتضرورن المسلمون والمسيحيون معا واHنسانية جمعاء

  



 

 متري

ة في الجامعة ا ميركية الوزير "مركز عصام فارس للدراسات السياسي"اما مدير 
يبدو لي اننا H نستطيع البحث في اوضاع المسيحية : "السابق طارق متري، فقال

. لكن مآسي اليوم تضع المصائر تحت المھجر. السائدة دون ترداد الخطابات الوطنية
بطبيعة الحال H يمكن رد الخيبات الى سبب واحد فتناقص اعداد المسيحيين وتدھور 

المتطرفة يزيد  اضاعھم اHجتماعية وعدم مشاركتھم السياسية والخوف من الجماعات
ھواجس اHقلية وھموم اHغلبية تقتضي الصدقية وھي شرط من . من تأثير ھذه العوامل

 ."شروط الوجود المسيحيي وتدنى احت5ف المعايير في القضايا القيمية واHخ5قية

 

اثناء زيارته لمصر في العام الماضي تحدث الباب فرانسيس امام الرئيس : "وختم
السيسي عن دولة القانون والعدالة، وشدد امام اHزھر على  المصري عبد الفتاح

ديموقراطية التنوع، وفي عظة القداس دعا المسيحيين الى ان يدافعوا عن حقوق 
 ."ا]خرين بنفس القوة التي يدافعون بھا عن حقوقھم

 

 سلوم

اHنقسام "اما الخبير في شؤون التنوع الديني في العراق سعد سلوم، فتطرق الى 
اخلي المسيحي في الشأن العراقي وكيفية استثمار ھذا اHنقسام من قبل العمالقة الد

اكراد سنة شيعية من خ5ل تقاسم ث5ثي للسلطة يحددون فيه مستقبل )الداخليين 

 ."(العراق

 

مرجعية موحدة للمسيحيين في العراق ليكون ھناك حضورا فاع5 لھم "وطالب سلوم ب
سيحية في كنيسة موحدة، والنظر للتراث المسيحي الديني مع الدعوة لجمع الطوائف الم

 ."بوصفه تراث عراقي مشترك مع سائر العراقيين

 

 أوھرينغ

اما منسق الحوار الديني العالمي في مؤسسة كونراد ادياور اوتمار أوھرينغ، فتطرق 
ضحايا ا زمات التي ضربت المنطقة وH "الى وضع المسيحيين في العراق، فاعتبرھم 

في التحدث عن التمييز في القوانين والدساتير ولكن من المھم وصف الواقع على يك
 ."اHرض والذي يجعل بقاء المسيحيين في المنطقة مستحي5

 

 الجلسة الثالثة



تحدث فيھا الوزير " مقاربة نقدية: ا قلوية والحماية: "والتأمت الجلسة الثالثة بعنوان
الجامعي في فلسطين حنا عيسى والخبير في  المصري السابق سمير مرقص، وا ستاذ

 .السياسات العامة وشؤون ال5جئين زياد الصائغ

 

 افرام

النائب نعمة افرام، فقدم " لبنان القوي"اما المتحدث الرئيسي في المؤتمر، عضو تكتل 
ھل : "دراسة تاريخية مسھبة عن دور المسيحيين في المنطقة على مر العصور، وسأل

لمزيد من التفكيك والتفكك؟ ھل سنكون امام مؤتمر فرساي جديد المنطقة ذاھبة 
ومعاھدة سيفر جديدة؟ وھل سيكون لنا كلمة مرة اخرى نحن المسيحيين في مسار 
تشكيل المنطقة مما يحمي وجودنا الفاعل والحر والس5مي؟ ام إننا سنتحول تحفا 

ذلك توجه غربي واقليات في وقت تھاجر فيه ا غلبية الى الغرب؟ وھل سيوازي 
 ."لتقليص المسلمين من على اراضيه؟ فنمسي امام فرز حضاري مخيف؟

 

الفرق بين ھذه المسارات، ھو في وعينا لما يجري من حولنا وفي ان نكون "واعتبر ان 
مستعدين لھذه اللحظة المفصلية التي فيھا سينظر الى الكيانات الفاعلة المنتجة القادرة 

بما مسؤوليات غيرھا، ليس من الممكن ان يزاد لنا اذا كنا على تحمل مسؤولياتھا ور
على ھذه الحالة من التردي على الصعيد الوطني والدستوري والسيادي واIقتصادي 

اذا اردنا ان يبقى لنا لبنان ودور فاعل . واIجتماعي والصحي والبيئي وا خ5قي
نتحول من دولة شبه فاشلة للمسيحيين في الشرق، علينا ان ننجح في ھذا اIمتحان وان 

 ."الى دولة منتجة وقادرة على تنظيم حياة مواطنيھا

 

نحن ابناء ھذه ا رض واصيلون فيھا وH نكھة لھذا المشرق من دوننا، يجب ان "واكد 
يستعيد المسيحيون في ھذا الوطن وھذا الشرق دورھم ورسالتھم، يجب ان يكونوا قدوة 

خ5قة للتعددية ولشؤون المواطنين والوطن واH على للعلم واIحترام ومثاI Hدارة 
  ."حضورنا ودورنا الس5م
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ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق : "افتتح الرئيس أمين الجميل اليوم، مؤتمر بعنوان
ولفريد مارتن "بالتعاون مع مركز " بيت المستقبل"الذي عقد بدعوة من " وسط؟ا*

في بيت المستقبل سراي بكفيا، تمت في خ=له " مركز القدس"و" للدراسات ا*وروبية
وضم نخبة من الناشطين السياسيين . مناقشة مستقبل المسيحيين في الشرق ا*وسط

  .ومصر والعراق وسوريا وفلسطين المحتلة والمثقفين ورجال الدين من لبنان وا*ردن
  

ما حصل خ=ل السنوات التسع الماضية "والقى الرئيس الجميل كلمة، اعتبر فيھا أن 
يحتم طرح مستقبل المسيحيين ما أصاب المسيحيين جراء أحداث السنوات ا*خيرة، 

ر الذي إنما ا*ث. بل ما تعرض له المسلمون قد يكون أشد قسوة. أصاب المسلمين أيضا
يصيب المواطن المسيحي أكبر *ن النتائج أدت في أماكن كثيرة إلى إقت=عھم حتى بات 

: ما يحتم ضرورة طرح موضوع الوجود المسيحي في المنطقة. وجودھم على المحك
ھل ھو عنصر وجودي وضروري أم أنه عابر وعرضي؟ وكما أن العنوان العريض ھو 

لمؤتمر أو� إلى المسيحيين ]جراء مراجعة عميقة أھمية ھذا الوجود أو عدمه، يتوجه ا
ھل يقوم المسيحي بدوره في الجوھر؟ ھل . لدورھم في الجوھر والممارسة في آن واحد

يقوم المسيحي بدوره في الممارسة؟ ھل يتحمل المسيحي في الشرق مسؤولية ما آلت إليه 
ن المسيحي تأسيسا على ا*مور منذ نھاية القرن الماضي حتى اليوم؟ وما ھو المطلوب م

  ".التجارب التي مر بھا؟
  

في المقابل، ما ھي قراءة المسلمين للدور المسيحي؟ وما ھي واجباتھم إزاء ھذه : "وسأل
القضية؟ وھل يعتبر المسلم العربي أن الوجود المسيحي ھو عنصر إغناء وإضافة 

رقلة أمام ضرورية لbس=م العربي بخاصة، بحيث لم يكن المسيحي يوما عنصر ع
وھل كانت بصمات . طموحات وأھداف ا]س=م العربي، بل كان مكم= وداعما ومروجا



التجارب المرة التي مر بھا العالم العربي خ=ل القرن المنصرم وخ=ل العقد ا*خير من 
  ".ھذا القرن، إيجابية أم سلبية؟ ھل تغير شيء لدى المسلم؟ ھل الدروس كانت كافية؟

  
متى تترسخ القناعة بالمواطنية وتصبح الشعارات : لمسيحي والمسلم نقولإلى ا: "وقال

حقيقة و� يعود ا�نتماء الديني والھوية الدينية فوق الھوية الوطنية أو إضافة لھا أم 
وحبذا لو . إنتقاصا منھا؟ عندھا تسقط مقولة ا*قلية وا*كثرية المبنية على الھوية الطائفية

قد . ؤتمر فھم أسباب تقھقر الوجود المسيحي وسبل الحد منهنستطيع من خ=ل ھذا الم
أساسا، � تملك جھة واحدة .. تقولون إنني طرحت أسئلة دون محاولة ا]جابة عليھا

أجوبة مطلقة، إنما يمكن لمثل ھذه اللقاءات التي تجمع خبرات وتجارب وشھادات 
  ".متنوعة أن تفتح نافذة جدية لنقاش معمق وصادق

  
يرفض المسيحييون : "مينة العامة لمجلس كنائس الشرق ا*وسط ثريا بشع=نيوقالت ا*

وبقدر ما . العنف وينبذون التطرف وھذه ا*مور � تمت اليھم و� الى ا�س=م بصلة
يحاول المسلمون التخلص من ھذه المفاھيم يسعى المسيحييون ايضا الى مناھضة ھاتين 

ش مع اقرانھم في الوطن الواحد ضمن دولة ولقد اختار المسيحييون العي. اlفتين
تبقى فلسطين المحتلة واحقاق العدالة لشعبھا . ديموقراطية تسود فيھا سيادة القانون

وتأمين عودة ال=جئين وقيام دولة فلسطينية عاصمتھا القدس من أھم ا�ھداف التي نعمل 
  ".صر ودولة أخرىكما نسعى الى بناء نموذج للعيش معا في سوريا والعراق وم. عليھا

  
مجلس الكنائس يؤمن ان للكنائس في ھذه المنطقة دور اساسي � بد من "ولفتت الى أن 

  ".ان يظھر جليا لتأمين كرامة ا�نسان المخلوق على صورة هللا ومثاله
  

فيت نوفوتني كلمة، أكد فيھا ان " ولفريد مارتن للدراسات ا*وروبية"وألقى ممثل مركز 
اول رفع الصوت في اتحاد ا�وروبي لتسليط الضوء على الوضع لطالما ح"المركز 

نواجه حاليا في اوروبا عددا من : "وقال". الصعب للمسيحيين في منطقة الشرق ا*وسط
التحديات ابرزھا ازدياد الشعبوية �سباب عدة، اولھا ا�زمة ا�قتصادية وموجات 

دول ا*وروبية، كما نواجه صعوبة الھجرة غير المسيطر عليھا والتي فاجأت العديد من ال
في دمج ا*عداد الكبيرة ل=جئين، مما يضعنا امام تحديات كبيرة، اھمھا خوف مستجد 

  ".بالنسبة الى اوروبا
  

� شك أننا جميعا : "اما مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، فقال
ا وإن بتفاوت بين بلد وآخر، ومن نتشاطر القناعة ذاتھا، بأن مسيحيي بلداننا قد تعرضو

زمن إلى زمن، لصنوف شتى من التمييز وا�ستھداف، أدناھا التمييز في الدساتير 
والتشريعات والممارسات، وأشدھا ھو� حروب ا]بادة والتھجير المنھجي المنظم من 

من و� شك أننا جميعا نتشاطر القناعة ذاتھا، بأن ... قبل جماعات دينية متطرفة عنيفة
المحال استمرار الحال على ھذا المنوال، فھذه المنطقة لن تكون ذاتھا من دون 

مسيحييھا، و� يمكن لكل ذي عقل وبصيرة وضمير، أن يتصور ھذا المشرق من دون 
  ".مسيحييه



  
مجموعة من الخ=صات توصل إليھا المركز نتيجة لدراسة ظاھرة التمييز "وتحدث عن 

رقية واثنية في العالم العربي، � سيما المسيحيين منھم، ضد شرائح ومكونات دينية وع
المدنية " دولة المواطنة المتساوية"وأھمھا، فشل الدولة الوطنية العربية في بناء 

الديموقراطية التعددية، وتباين درجة اعتراف الدساتير والتشريعات السارية في عدد من 
وكنائس وجماعات، محاو�ت البعض  الدول العربية بحقوق المسيحيين وحرياتھم أفرادا

توصيف مسيحيي المنطقة كقوة سلبية وأحيانا كظھير خلفي *نظمة الفساد وا�ستبداد، 
ومحاو�ت بائسة، الجھات المتطرفة وا]قصائية للنظر إلى مسيحيي المنطقة بوصفھم 

ليبية، أو أو جيوبا وبقايا ل=ستعمار والحم=ت الص" جاليات وافدة"ثانوية، أو " أقليات"
محاو�ت تسير جنبا إلى جنب مع محاولة أخرى للترويج لنظرية "، وھي "أھل ذمة"
الميل السائد "وحذر من ". ، المنبثقة من رحم ا�ستبداد وثقافته وفزاعاته"حلف ا*قليات"

  ".تثبيتھم في أوطانھم ا*صلية"، داعيا إلى "لدى بعض الدول الغربية لتھجير المسيحيين
  

، بكلمة لمنسقھا "الدين والقبلية تحديات الھوية العربية: "لة ا*ولى بعنوانبدأت الجس
للمسيحيين الدور في الشرق "الناشط الساسي المصري سامح مكرم عبيد، اعتبر فيھا ان 

المواطنة وعلى قيام الدولة "وأكد على ". ا�وسط كما كان لھم الدور في الماضي أيضا
مقولة ان ا�ستبداد تحمي ا�قليات مقولة "، ورأى أن "يرالوطنية الحديثة وتحديث الدسات

  ".خاطئة
  

اما الباحثة الدكتورة لميا شحادة، فرأت انه عندما نتحدث عن الوطن والدولة الوطنية 
نتحدث عن مبادئ اساسية اھمھا المواطنة ودمج المكنونات على اخت=فھا، ولكن في 

  ".ى حساب الھوية الوطنيةالواقع نرى اعادة احياء الھودية الدينية عل
  

العالم يدخل مرحلة جديدة تحمل معھا تحو�ت "واعتبر الباحث ا*ب باسم الراعي، ان 
فيدراليات، تعديل دستور مع ا�بقاء . (بمعنى الدولة ودورھا والشرق ليس بغريب عنھا

الدول تدخل صيرورة تجعلھا تدخل من مرحلة الى اخرى ومن نموذج : على حدود الدول
ى اخر، ورأى ان الشرق بحاجة الى ا�عتراف بالتعدد وقدرة الھويات على استخراج ال

  ".دساتير تمثلھا حقا
  

� "اما رئيس كلية ال=ھوت في الشرق ا*دنى جورج صبرا، فعبر عن اقتناعه بان 
مستقبل للمسيحيين في الشرق ا�وسط و� مستقبل للشرق ا�وسط برمته دون مشاركة 

التحول الى مجتمعات، يكون فيھا الجميع متساويين والمسؤولية ا�كبر  الدين في عملية
  ".في عملية التحول تقع على عاتق ا�كثرية الدينية

  
، ادارھا مدير "المسيحيون العرب والنزاعات ا]قليمية: "وعقدت الجلسة الثانية بعنوان

المجتمعات "ان المركز الكاثوليكي ل=ع=م في ا*ردن ا*ب رفعت بدر، الذي اعتبر 
العربية في المرحلة ا�خيرة حاولت ان ترسم مستقبل اكثر عدالة وخرجت الجماھير الى 
الشوارع وقالت كلمتھا، ونجحت بعض الشعوب ومشى بعض الحكام الى سبيلھم، وقالت 



شعوب اخرى كلمتھا لكنھا مشت الى السجون ونشأت داعش واخواتھا وكان 
  ".ن معا وا�نسانية جمعاءالمتضرورن المسلمون والمسيحيو

  
ة في الجامعة ا*ميركية الوزير "مركز عصام فارس للدراسات السياسي"اما مدير 

يبدو لي اننا � نستطيع البحث في اوضاع المسيحية السائدة : "السابق طارق متري، فقال
بطبيعة . لكن مآسي اليوم تضع المصائر تحت المھجر. دون ترداد الخطابات الوطنية

ل � يمكن رد الخيبات الى سبب واحد فتناقص اعداد المسيحيين وتدھور اضاعھم الحا
ا�جتماعية وعدم مشاركتھم السياسية والخوف من الجماعات المتطرفة يزيد من تأثير 

ھواجس ا�قلية وھموم ا�غلبية تقتضي الصدقية وھي شرط من شروط . ھذه العوامل
  ".في القضايا القيمية وا�خ=قية الوجود المسيحيي وتدنى احت=ف المعايير

  
اثناء زيارته لمصر في العام الماضي تحدث الباب فرانسيس امام الرئيس : "وختم

المصري عبد الفتاح السيسي عن دولة القانون والعدالة، وشدد امام ا�زھر على 
ديموقراطية التنوع، وفي عظة القداس دعا المسيحيين الى ان يدافعوا عن حقوق 

  ".بنفس القوة التي يدافعون بھا عن حقوقھم اlخرين
  

ا�نقسام الداخلي "اما الخبير في شؤون التنوع الديني في العراق سعد سلوم، فتطرق الى 
المسيحي في الشأن العراقي وكيفية استثمار ھذا ا�نقسام من قبل العمالقة الداخليين 

  )".مستقبل العراق اكراد سنة شيعية من خ=ل تقاسم ث=ثي للسلطة يحددون فيه(
  

مرجعية موحدة للمسيحيين في العراق ليكون ھناك حضورا فاع= لھم "وطالب سلوم ب
مع الدعوة لجمع الطوائف المسيحية في كنيسة موحدة، والنظر للتراث المسيحي الديني 

  ".بوصفه تراث عراقي مشترك مع سائر العراقيين
  

راد ادياور اوتمار أوھرينغ، فتطرق الى اما منسق الحوار الديني العالمي في مؤسسة كون
ضحايا ا*زمات التي ضربت المنطقة و� يكفي "وضع المسيحيين في العراق، فاعتبرھم 

التحدث عن التمييز في القوانين والدساتير ولكن من المھم وصف الواقع على ا�رض 
  ".والذي يجعل بقاء المسيحيين في المنطقة مستحي=

  
تحدث فيھا الوزير " مقاربة نقدية: ا*قلوية والحماية: "ثة بعنوانوالتأمت الجلسة الثال

المصري السابق سمير مرقص، وا*ستاذ الجامعي في فلسطين حنا عيسى والخبير في 
  .السياسات العامة وشؤون ال=جئين زياد الصائغ

  
م النائب نعمة افرام، فقد" لبنان القوي"اما المتحدث الرئيسي في المؤتمر، عضو تكتل 

ھل : "دراسة تاريخية مسھبة عن دور المسيحيين في المنطقة على مر العصور، وسأل
المنطقة ذاھبة لمزيد من التفكيك والتفكك؟ ھل سنكون امام مؤتمر فرساي جديد ومعاھدة 
سيفر جديدة؟ وھل سيكون لنا كلمة مرة اخرى نحن المسيحيين في مسار تشكيل المنطقة 

حر والس=مي؟ ام إننا سنتحول تحفا واقليات في وقت مما يحمي وجودنا الفاعل وال



تھاجر فيه ا*غلبية الى الغرب؟ وھل سيوازي ذلك توجه غربي لتقليص المسلمين من 
  ".على اراضيه؟ فنمسي امام فرز حضاري مخيف؟

  
الفرق بين ھذه المسارات، ھو في وعينا لما يجري من حولنا وفي ان نكون "واعتبر ان 

لحظة المفصلية التي فيھا سينظر الى الكيانات الفاعلة المنتجة القادرة مستعدين لھذه ال
على تحمل مسؤولياتھا وربما مسؤوليات غيرھا، ليس من الممكن ان يزاد لنا اذا كنا 
على ھذه الحالة من التردي على الصعيد الوطني والدستوري والسيادي وا]قتصادي 

اردنا ان يبقى لنا لبنان ودور فاعل  اذا. وا]جتماعي والصحي والبيئي وا*خ=قي
للمسيحيين في الشرق، علينا ان ننجح في ھذا ا]متحان وان نتحول من دولة شبه فاشلة 

  ".الى دولة منتجة وقادرة على تنظيم حياة مواطنيھا
  

نحن ابناء ھذه ا*رض واصيلون فيھا و� نكھة لھذا المشرق من دوننا، يجب ان "واكد 
في ھذا الوطن وھذا الشرق دورھم ورسالتھم، يجب ان يكونوا قدوة يستعيد المسيحيون 

للعلم وا]حترام ومثا� ]دارة خ=قة للتعددية ولشؤون المواطنين والوطن وا� على 
 ". حضورنا ودورنا الس=م
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ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق : "افتتح الرئيس أمين الجميل اليوم، مؤتمر بعنوان
ولفريد مارتن "بالتعاون مع مركز " بيت المستقبل"الذي عقد بدعوة من " ا وسط؟

ه في بيت المستقبل سراي بكفيا، تمت في خ5ل" مركز القدس"و" للدراسات ا وروبية
وضم نخبة من الناشطين السياسيين . مناقشة مستقبل المسيحيين في الشرق ا وسط

  .والمثقفين ورجال الدين من لبنان وا ردن ومصر والعراق وسوريا وفلسطين المحتلة
  

ما حصل خ5ل السنوات التسع الماضية "والقى الرئيس الجميل كلمة، اعتبر فيھا أن 
صاب المسيحيين جراء أحداث السنوات ا خيرة، يحتم طرح مستقبل المسيحيين ما أ

إنما ا ثر الذي . بل ما تعرض له المسلمون قد يكون أشد قسوة. أصاب المسلمين أيضا
يصيب المواطن المسيحي أكبر  ن النتائج أدت في أماكن كثيرة إلى إقت5عھم حتى بات 

  ".وجودھم على المحك
  

للدور المسيحي؟ وما ھي واجباتھم إزاء  في المقابل، ما ھي قراءة المسلمين: "وسأل
ھذه القضية؟ وھل يعتبر المسلم العربي أن الوجود المسيحي ھو عنصر إغناء وإضافة 

ضرورية لJس5م العربي بخاصة، بحيث لم يكن المسيحي يوما عنصر عرقلة أمام 
وھل كانت . طموحات وأھداف اIس5م العربي، بل كان مكم5 وداعما ومروجا

لتجارب المرة التي مر بھا العالم العربي خ5ل القرن المنصرم وخ5ل العقد بصمات ا
ا خير من ھذا القرن، إيجابية أم سلبية؟ ھل تغير شيء لدى المسلم؟ ھل الدروس كانت 

  ".كافية؟
  

متى تترسخ القناعة بالمواطنية وتصبح الشعارات : إلى المسيحي والمسلم نقول: "وقال
اء الديني والھوية الدينية فوق الھوية الوطنية أو إضافة لھا أم حقيقة وH يعود اHنتم

وحبذا . إنتقاصا منھا؟ عندھا تسقط مقولة ا قلية وا كثرية المبنية على الھوية الطائفية
. لو نستطيع من خ5ل ھذا المؤتمر فھم أسباب تقھقر الوجود المسيحي وسبل الحد منه



أساسا، H تملك جھة واحدة .. ة اIجابة عليھاقد تقولون إنني طرحت أسئلة دون محاول
أجوبة مطلقة، إنما يمكن لمثل ھذه اللقاءات التي تجمع خبرات وتجارب وشھادات 

  ".متنوعة أن تفتح نافذة جدية لنقاش معمق وصادق
  

يرفض المسيحييون : "وقالت ا مينة العامة لمجلس كنائس الشرق ا وسط ثريا بشع5ني
وبقدر ما . رف وھذه ا مور H تمت اليھم وH الى اHس5م بصلةالعنف وينبذون التط

يحاول المسلمون التخلص من ھذه المفاھيم يسعى المسيحييون ايضا الى مناھضة ھاتين 
ولقد اختار المسيحييون العيش مع اقرانھم في الوطن الواحد ضمن دولة . ا]فتين

المحتلة واحقاق العدالة لشعبھا تبقى فلسطين . ديموقراطية تسود فيھا سيادة القانون
وتأمين عودة ال5جئين وقيام دولة فلسطينية عاصمتھا القدس من أھم اHھداف التي 

كما نسعى الى بناء نموذج للعيش معا في سوريا والعراق ومصر ودولة . نعمل عليھا
  ".أخرى

  
كد فيھا ان فيت نوفوتني كلمة، أ" ولفريد مارتن للدراسات ا وروبية"وألقى ممثل مركز 

لطالما حاول رفع الصوت في اتحاد اHوروبي لتسليط الضوء على الوضع "المركز 
نواجه حاليا في اوروبا عددا من : "وقال". الصعب للمسيحيين في منطقة الشرق ا وسط

التحديات ابرزھا ازدياد الشعبوية Hسباب عدة، اولھا اHزمة اHقتصادية وموجات 
ھا والتي فاجأت العديد من الدول ا وروبية، كما نواجه الھجرة غير المسيطر علي

صعوبة في دمج ا عداد الكبيرة ل5جئين، مما يضعنا امام تحديات كبيرة، اھمھا خوف 
  ".مستجد بالنسبة الى اوروبا

  
H شك أننا جميعا : "اما مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، فقال

بأن مسيحيي بلداننا قد تعرضوا وإن بتفاوت بين بلد وآخر، ومن نتشاطر القناعة ذاتھا، 
زمن إلى زمن، لصنوف شتى من التمييز واHستھداف، أدناھا التمييز في الدساتير 

والتشريعات والممارسات، وأشدھا ھوH حروب اIبادة والتھجير المنھجي المنظم من 
نتشاطر القناعة ذاتھا، بأن من  وH شك أننا جميعا... قبل جماعات دينية متطرفة عنيفة

المحال استمرار الحال على ھذا المنوال، فھذه المنطقة لن تكون ذاتھا من دون 
مسيحييھا، وH يمكن لكل ذي عقل وبصيرة وضمير، أن يتصور ھذا المشرق من دون 

  ".مسيحييه
  

، فقدم النائب نعمة افرام" لبنان القوي"اما المتحدث الرئيسي في المؤتمر، عضو تكتل 
ھل : "دراسة تاريخية مسھبة عن دور المسيحيين في المنطقة على مر العصور، وسأل
المنطقة ذاھبة لمزيد من التفكيك والتفكك؟ ھل سنكون امام مؤتمر فرساي جديد 

ومعاھدة سيفر جديدة؟ وھل سيكون لنا كلمة مرة اخرى نحن المسيحيين في مسار 
ل والحر والس5مي؟ ام إننا سنتحول تحفا تشكيل المنطقة مما يحمي وجودنا الفاع

واقليات في وقت تھاجر فيه ا غلبية الى الغرب؟ وھل سيوازي ذلك توجه غربي 
  ".لتقليص المسلمين من على اراضيه؟ فنمسي امام فرز حضاري مخيف؟
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ھل للمسيحيين مستقبل في : "افتتح الرئيس اللبناني السابق أمين الجمّيل مؤتمًرا بعنوان
ولفريد "بالتعاون مع مركز " بيت المستقبل"الذي عقد بدعوة من " الشرق ا وسط؟

في بيت المستقبل سراي بكفيا، تمت في " مركز القدس"و" للدراسات ا وروبية مارتن
وضم نخبة من الناشطين . خ5له مناقشة مستقبل المسيحيين في الشرق ا وسط

السياسيين والمثقفين ورجال الدين من لبنان وا ردن ومصر والعراق وسوريا وفلسطين 
 .المحتلة

ما حصل خ5ل السنوات التسع الماضية يحتم طرح "ن وألقى الجمّيل كلمة، اعتبر فيھا أ
مستقبل المسيحيين ما أصاب المسيحيين جراء أحداث السنوات ا خيرة، أصاب 

إنما ا ثر الذي يصيب . بل ما تعرض له المسلمون قد يكون أشد قسوة. المسلمين أيًضا
حتى بات  المواطن المسيحي أكبر  ن النتائج أدت في أماكن كثيرة إلى إقت5عھم

: ما يحتم ضرورة طرح موضوع الوجود المسيحي في المنطقة. وجودھم على المحك
ھل ھو عنصر وجودي وضروري أم أنه عابر وعرضي؟ وكما أن العنوان العريض 
ھو أھمية ھذا الوجود أو عدمه، يتوجه المؤتمر أوH إلى المسيحيين Iجراء مراجعة 

ھل يقوم المسيحي بدوره في . آن واحدعميقة لدورھم في الجوھر والممارسة في 
الجوھر؟ ھل يقوم المسيحي بدوره في الممارسة؟ ھل يتحمل المسيحي في الشرق 

مسؤولية ما آلت إليه ا مور منذ نھاية القرن الماضي حتى اليوم؟ وما ھو المطلوب من 
 ."المسيحي تأسيسا على التجارب التي مر بھا؟

لمسلمين للدور المسيحي؟ وما ھي واجباتھم إزاء في المقابل، ما ھي قراءة ا: "وسأل
ھذه القضية؟ وھل يعتبر المسلم العربي أن الوجود المسيحي ھو عنصر إغناء وإضافة 

ضرورية لJس5م العربي بخاصة، بحيث لم يكن المسيحي يوما عنصر عرقلة أمام 
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وھل كانت . طموحات وأھداف اIس5م العربي، بل كان مكم5 وداعما ومروجا
بصمات التجارب المرة التي مر بھا العالم العربي خ5ل القرن المنصرم وخ5ل العقد 

ا خير من ھذا القرن، إيجابية أم سلبية؟ ھل تغير شيء لدى المسلم؟ ھل الدروس كانت 
 ."كافية؟

متى تترسخ القناعة بالمواطنية وتصبح الشعارات : إلى المسيحي والمسلم نقول: "وقال
اHنتماء الديني والھوية الدينية فوق الھوية الوطنية أو إضافة لھا أم حقيقة وH يعود 

وحبذا . إنتقاصا منھا؟ عندھا تسقط مقولة ا قلية وا كثرية المبنية على الھوية الطائفية
. لو نستطيع من خ5ل ھذا المؤتمر فھم أسباب تقھقر الوجود المسيحي وسبل الحد منه

أساسا، H تملك جھة واحدة .. محاولة اIجابة عليھا قد تقولون إنني طرحت أسئلة دون
أجوبة مطلقة، إنما يمكن لمثل ھذه اللقاءات التي تجمع خبرات وتجارب وشھادات 

 ."متنوعة أن تفتح نافذة جدية لنقاش معمق وصادق

يرفض " :من جھتھا، قالت ا مينة العامة لمجلس كنائس الشرق ا وسط ثريا بشع5ني
. ف وينبذون التطرف وھذه ا مور H تمت اليھم وH الى اHس5م بصلةالمسيحييون العن

وبقدر ما يحاول المسلمون التخلص من ھذه المفاھيم يسعى المسيحييون ايضا الى 
ولقد اختار المسيحييون العيش مع اقرانھم في الوطن الواحد . مناھضة ھاتين ا]فتين

تبقى فلسطين المحتلة واحقاق العدالة  .ضمن دولة ديموقراطية تسود فيھا سيادة القانون
لشعبھا وتأمين عودة ال5جئين وقيام دولة فلسطينية عاصمتھا القدس من أھم اHھداف 

كما نسعى الى بناء نموذج للعيش معا في سوريا والعراق ومصر . التي نعمل عليھا
ة دور مجلس الكنائس يؤمن ان للكنائس في ھذه المنطق"ولفتت الى أن ". ودولة أخرى

 ."اساسي H بد من ان يظھر جليا لتأمين كرامة اHنسان المخلوق على صورة \ ومثاله

فيت نوفوتني كلمة، أكد فيھا ان " ولفريد مارتن للدراسات ا وروبية"وألقى ممثل مركز 
لطالما حاول رفع الصوت في اتحاد اHوروبي لتسليط الضوء على الوضع "المركز 

نواجه حاليا في اوروبا عددا من : "وقال". منطقة الشرق ا وسطالصعب للمسيحيين في 
التحديات ابرزھا ازدياد الشعبوية Hسباب عدة، اولھا اHزمة اHقتصادية وموجات 
الھجرة غير المسيطر عليھا والتي فاجأت العديد من الدول ا وروبية، كما نواجه 

مام تحديات كبيرة، اھمھا خوف صعوبة في دمج ا عداد الكبيرة ل5جئين، مما يضعنا ا
 ."مستجد بالنسبة الى اوروبا

H شك أننا جميعا : "أما مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، فقال
نتشاطر القناعة ذاتھا، بأن مسيحيي بلداننا قد تعرضوا وإن بتفاوت بين بلد وآخر، ومن 

، أدناھا التمييز في الدساتير زمن إلى زمن، لصنوف شتى من التمييز واHستھداف
والتشريعات والممارسات، وأشدھا ھوH حروب اIبادة والتھجير المنھجي المنظم من 

وH شك أننا جميعا نتشاطر القناعة ذاتھا، بأن من ... قبل جماعات دينية متطرفة عنيفة
المحال استمرار الحال على ھذا المنوال، فھذه المنطقة لن تكون ذاتھا من دون 

مسيحييھا، وH يمكن لكل ذي عقل وبصيرة وضمير، أن يتصور ھذا المشرق من دون 
مجموعة من الخ5صات توصل إليھا المركز نتيجة لدراسة "وتحدث عن ". مسيحييه



ظاھرة التمييز ضد شرائح ومكونات دينية وعرقية واثنية في العالم العربي، H سيما 
دولة المواطنة "طنية العربية في بناء المسيحيين منھم، وأھمھا، فشل الدولة الو

المدنية الديموقراطية التعددية، وتباين درجة اعتراف الدساتير والتشريعات " المتساوية
السارية في عدد من الدول العربية بحقوق المسيحيين وحرياتھم أفرادا وكنائس 

 وجماعات، محاوHت البعض توصيف مسيحيي المنطقة كقوة سلبية وأحيانا كظھير
خلفي  نظمة الفساد واHستبداد، ومحاوHت بائسة، الجھات المتطرفة واIقصائية للنظر 

أو جيوبا وبقايا " جاليات وافدة"ثانوية، أو " أقليات"إلى مسيحيي المنطقة بوصفھم 
محاوHت تسير جنبا إلى جنب "، وھي "أھل ذمة"ل5ستعمار والحم5ت الصليبية، أو 

، المنبثقة من رحم اHستبداد وثقافته "حلف ا قليات"نظرية مع محاولة أخرى للترويج ل
، "الميل السائد لدى بعض الدول الغربية لتھجير المسيحيين"وحذر من ". وفزاعاته

 ."تثبيتھم في أوطانھم ا صلية"داعيا إلى 

 الجلسة ا(ولى

لمنسقھا  ، بكلمة"الدين والقبلية تحديات الھوية العربية: "بدأت الجسلة ا ولى بعنوان
للمسيحيين الدور في "الناشط الساسي المصري سامح مكرم عبيد، اعتبر فيھا ان 

المواطنة وعلى قيام "وأكد على ". الشرق اHوسط كما كان لھم الدور في الماضي أيضا
مقولة ان اHستبداد تحمي اHقليات "، ورأى أن "الدولة الوطنية الحديثة وتحديث الدساتير

ا الباحثة الدكتورة لميا شحادة، فرأت انه عندما نتحدث عن الوطن أم". مقولة خاطئة
والدولة الوطنية نتحدث عن مبادئ اساسية اھمھا المواطنة ودمج المكنونات على 

اخت5فھا، ولكن في الواقع نرى اعادة احياء الھودية الدينية على حساب الھوية 
 ."الوطنية

لم يدخل مرحلة جديدة تحمل معھا تحوHت العا"واعتبر الباحث ا ب باسم الراعي، ان 
فيدراليات، تعديل دستور مع اHبقاء . (بمعنى الدولة ودورھا والشرق ليس بغريب عنھا

الدول تدخل صيرورة تجعلھا تدخل من مرحلة الى اخرى ومن : على حدود الدول
 نموذج الى اخر، ورأى ان الشرق بحاجة الى اHعتراف بالتعدد وقدرة الھويات على

أما رئيس كلية ال5ھوت في الشرق ا دنى جورج صبرا، ". استخراج دساتير تمثلھا حقا
H مستقبل للمسيحيين في الشرق اHوسط وH مستقبل للشرق "فعبر عن اقتناعه بان 

اHوسط برمته دون مشاركة الدين في عملية التحول الى مجتمعات، يكون فيھا الجميع 
 ."ي عملية التحول تقع على عاتق اHكثرية الدينيةمتساويين والمسؤولية اHكبر ف

 الجلسة الثانية

، ادارھا مدير "المسيحيون العرب والنزاعات اIقليمية: "وعقدت الجلسة الثانية بعنوان
المجتمعات "المركز الكاثوليكي ل5ع5م في ا ردن ا ب رفعت بدر، الذي اعتبر ان 

سم مستقبل اكثر عدالة وخرجت الجماھير العربية في المرحلة اHخيرة حاولت ان تر
الى الشوارع وقالت كلمتھا، ونجحت بعض الشعوب ومشى بعض الحكام الى سبيلھم، 



وقالت شعوب اخرى كلمتھا لكنھا مشت الى السجون ونشأت داعش واخواتھا وكان 
 ."المتضرورن المسلمون والمسيحيون معا واHنسانية جمعاء

في الجامعة ا ميركية الوزير " دراسات السياسيةمركز عصام فارس لل"أما مدير 
يبدو لي اننا H نستطيع البحث في اوضاع المسيحية : "السابق طارق متري، فقال

. لكن مآسي اليوم تضع المصائر تحت المھجر. السائدة دون ترداد الخطابات الوطنية
يين وتدھور بطبيعة الحال H يمكن رد الخيبات الى سبب واحد فتناقص اعداد المسيح

اضاعھم اHجتماعية وعدم مشاركتھم السياسية والخوف من الجماعات المتطرفة يزيد 
ھواجس اHقلية وھموم اHغلبية تقتضي الصدقية وھي شرط من . من تأثير ھذه العوامل

". شروط الوجود المسيحيي وتدنى احت5ف المعايير في القضايا القيمية واHخ5قية
لمصر في العام الماضي تحدث الباب فرانسيس امام الرئيس اثناء زيارته : "وختم

المصري عبد الفتاح السيسي عن دولة القانون والعدالة، وشدد امام اHزھر على 
ديموقراطية التنوع، وفي عظة القداس دعا المسيحيين الى ان يدافعوا عن حقوق 

 ."ا]خرين بنفس القوة التي يدافعون بھا عن حقوقھم

اHنقسام "شؤون التنوع الديني في العراق سعد سلوم، فتطرق الى  أما الخبير في
الداخلي المسيحي في الشأن العراقي وكيفية استثمار ھذا اHنقسام من قبل العمالقة 

اكراد سنة شيعية من خ5ل تقاسم ث5ثي للسلطة يحددون فيه مستقبل (الداخليين 
في العراق ليكون ھناك حضورا مرجعية موحدة للمسيحيين "وطالب سلوم بـ)". العراق

فاع5 لھم مع الدعوة لجمع الطوائف المسيحية في كنيسة موحدة، والنظر للتراث 
أما منسق الحوار ". المسيحي الديني بوصفه تراث عراقي مشترك مع سائر العراقيين

الديني العالمي في مؤسسة كونراد ادياور اوتمار أوھرينغ، فتطرق الى وضع 
ضحايا ا زمات التي ضربت المنطقة وH يكفي "عراق، فاعتبرھم المسيحيين في ال

التحدث عن التمييز في القوانين والدساتير ولكن من المھم وصف الواقع على اHرض 
 ."والذي يجعل بقاء المسيحيين في المنطقة مستحي5

 الجلسة الثالثة

تحدث فيھا الوزير " ةمقاربة نقدي: ا قلوية والحماية: "والتأمت الجلسة الثالثة بعنوان
المصري السابق سمير مرقص، وا ستاذ الجامعي في فلسطين حنا عيسى والخبير في 

 .السياسات العامة وشؤون ال5جئين زياد الصائغ

النائب نعمة افرام، فقدم " لبنان القوي"اما المتحدث الرئيسي في المؤتمر، عضو تكتل 
ھل : "لمنطقة على مر العصور، وسألدراسة تاريخية مسھبة عن دور المسيحيين في ا

المنطقة ذاھبة لمزيد من التفكيك والتفكك؟ ھل سنكون امام مؤتمر فرساي جديد 
ومعاھدة سيفر جديدة؟ وھل سيكون لنا كلمة مرة اخرى نحن المسيحيين في مسار 
تشكيل المنطقة مما يحمي وجودنا الفاعل والحر والس5مي؟ ام إننا سنتحول تحفا 

وقت تھاجر فيه ا غلبية الى الغرب؟ وھل سيوازي ذلك توجه غربي  واقليات في
واعتبر ان ". لتقليص المسلمين من على اراضيه؟ فنمسي امام فرز حضاري مخيف؟



الفرق بين ھذه المسارات، ھو في وعينا لما يجري من حولنا وفي ان نكون مستعدين "
لفاعلة المنتجة القادرة على تحمل لھذه اللحظة المفصلية التي فيھا سينظر الى الكيانات ا

مسؤولياتھا وربما مسؤوليات غيرھا، ليس من الممكن ان يزاد لنا اذا كنا على ھذه 
الحالة من التردي على الصعيد الوطني والدستوري والسيادي واIقتصادي واIجتماعي 

في  اذا اردنا ان يبقى لنا لبنان ودور فاعل للمسيحيين. والصحي والبيئي وا خ5قي
الشرق، علينا ان ننجح في ھذا اIمتحان وان نتحول من دولة شبه فاشلة الى دولة 

نحن ابناء ھذه ا رض واصيلون فيھا "واكد ". منتجة وقادرة على تنظيم حياة مواطنيھا
وH نكھة لھذا المشرق من دوننا، يجب ان يستعيد المسيحيون في ھذا الوطن وھذا 

ن يكونوا قدوة للعلم واIحترام ومثاI Hدارة خ5قة الشرق دورھم ورسالتھم، يجب ا
 ."للتعددية ولشؤون المواطنين والوطن واH على حضورنا ودورنا الس5م
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ھل " :افتتح الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، اليوم ا ربعاء، مؤتمر بعنوان
بالتعاون  "بلبيت المستق"الذي عقد بدعوة من " للمسيحيين مستقبل في الشرق ا وسط؟

في بيت المستقبل " مركز القدس"و" ولفريد مارتن للدراسات ا وروبية"مع مركز 
 .سراي بكفيا

وتمت في خ5له مناقشة مستقبل المسيحيين في الشرق ا وسط، وضم نخبة من 
الناشطين السياسيين والمثقفين ورجال الدين من لبنان وا ردن ومصر والعراق وسوريا 

 .ةوفلسطين المحتل

ما حصل خ5ل السنوات التسع الماضية يحتم "كلمة، اعتبر فيھا أن " الجميل"والقى 
طرح مستقبل المسيحيين ما أصاب المسيحيين جراء أحداث السنوات ا خيرة، أصاب 

المسلمين أيضا، بل ما تعرض له المسلمون قد يكون أشد قسوة، إنما ا ثر الذي يصيب 
ائج أدت في أماكن كثيرة إلى إقت5عھم حتى بات المواطن المسيحي أكبر  ن النت

: وجودھم على المحك، ما يحتم ضرورة طرح موضوع الوجود المسيحي في المنطقة
ھل ھو عنصر وجودي وضروري أم أنه عابر وعرضي؟ وكما أن العنوان العريض 
ھو أھمية ھذا الوجود أو عدمه، يتوجه المؤتمر أوH إلى المسيحيين Iجراء مراجعة 

ھل يقوم المسيحي بدوره في . ميقة لدورھم في الجوھر والممارسة في آن واحدع
الجوھر؟ ھل يقوم المسيحي بدوره في الممارسة؟ ھل يتحمل المسيحي في الشرق 

مسؤولية ما آلت إليه ا مور منذ نھاية القرن الماضي حتى اليوم؟ وما ھو المطلوب من 
 ."المسيحي تأسيسا على التجارب التي مر بھا؟

 

في المقابل، ما ھي قراءة المسلمين للدور المسيحي؟ وما ھي واجباتھم إزاء : "وتساءل
ھذه القضية؟ وھل يعتبر المسلم العربي أن الوجود المسيحي ھو عنصر إغناء وإضافة 



ضرورية لJس5م العربي بخاصة، بحيث لم يكن المسيحي يوما عنصر عرقلة أمام 
وھل كانت . بل كان مكم5 وداعما ومروجا طموحات وأھداف اIس5م العربي،

بصمات التجارب المرة التي مر بھا العالم العربي خ5ل القرن المنصرم وخ5ل العقد 
ا خير من ھذا القرن، إيجابية أم سلبية؟ ھل تغير شيء لدى المسلم؟ ھل الدروس كانت 

 ."كافية؟

مواطنة وتصبح الشعارات متى تترسخ القناعة بال: إلى المسيحي والمسلم نقول: "وقال
حقيقة وH يعود اHنتماء الديني والھوية الدينية فوق الھوية الوطنية أو إضافة لھا أم 

وحبذا . إنتقاصا منھا؟ عندھا تسقط مقولة ا قلية وا كثرية المبنية على الھوية الطائفية
. حد منهلو نستطيع من خ5ل ھذا المؤتمر فھم أسباب تقھقر الوجود المسيحي وسبل ال

أساسا، H تملك جھة واحدة ... قد تقولون إنني طرحت أسئلة دون محاولة اIجابة عليھا
أجوبة مطلقة، إنما يمكن لمثل ھذه اللقاءات التي تجمع خبرات وتجارب وشھادات 

 ."متنوعة أن تفتح نافذة جدية لنقاش معمق وصادق


