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الذي ينظمه بيت المستقبل " ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق ا�وسط ""تابع مؤتمر 
ومجلس " مركز القدس"و" مركز ولفريد مارتن للدراسات ا�وروبية"مع"بالتعاون 

كنائس الشرق ا�وسط أعماله لليوم الثاني على التوالي في بيت المستقبل سراي بكفيا 
في حضور نخبة من الناشطين السياسيين والمثقفين ورجال الدين من ا�ردن ومصر 

 .والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان

المسيحيون العرب ونصوص الشأن العام " :الرابعة تحت عنوانوعقدت جلسة   
التي نسقھا مدير مركز ا�ھرام للدراسات السياسية ا6ستراتيجية في مصر " الكنسية

الدكتور وحيد عبد المجيد وتحدث فيھا رئيس اساقفة الطائفة الكلدانية في البصرة 
  :مية في فلسطين ا�بالعراق المطران حبيب ھرمز، والمتخصص في الع:قات ا6س



بيتر مدروس، وا�ستاذ الجامعي المتخصص في القضايا المسكونية من لبنان ا�ب 
غابي ھاشم وتطرقت الندوة للسبل ا=يلة �ستنھاض ا�رث الكنسي وا�فاق العملية 

 .لترجمته والتعاون المسكوني في ھذا المجال

المبادرات ا?س:مية وثقافة :" فالتأمت تحت عنوان اما الجلسة الخامسة وا�خيرة 
المساواة بمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار والباحث المتخصص في 

الشؤون ا6س:مية والدكتور رضوان السيد وادارھا ا�ستاذ جامعي في علم النفس 
 .ا?جتماعي ميشال سبع

 المفتي الشعار

ھذا المؤتمر النوعي والذي يبدو للوھلة وشكر المفتي الشعار بداية كلمن ساھم في تنظيم 
وقال . ا?ولى انه يعالج قضية مسيحية محضة تقلق المسيحيين على مستقبلھم في الشرق

في تصوري أن ھذا المؤتمر يعالج قضية اس:مية بامتياز، ? ?ن المسلمين اوصياء 
قھا على غيرھم او رعاة وحماة لDخر، وانما ?ن الحضارة ا?س:مية يتوقف صد

ووجودھا وحضورھا ونجاحھا على مدى استيعاب ا?س:م لDخر، ايا كان ھذا ا=خر، 
فكيف اذا كان . من اھل الكتاب او من سواھم حتى لو كان دھريا ? عقيدة له و? انتماء

ولتجدن أقربھم مودة ) "صلعم(ا=خر اقرب الينا مودة كما قال F تعالى لنبيه محمد 
 ."الوا انا نصارى ومنھم قسيسون ورھبان و? يستكبرونللذين أمنوا الذين ق

للمسيحيين واھل ا?نجيل اقول إن ع:قة المسلمين بالمسيحيين تقوم على حسن : واعلن
التعامل وتحديد القاسم المشترك الذي يكسبھم حضورا ودورا ومشاركة في ادارة الدولة 

ي لم اقل تأمين الحقوق وت:حظون ان. وتطويرھا دون منة او عطاء او فضل من أحد
لھم وانما عدم ا?عتداء على حقوقھم المكتسبة من خ:ل انتمائھم الوطني فض: عن 

 .ا?نسانية التي اكسبته الحقوق والواجبات

ال:فت في عنوان مؤتمركم انه يتناول مستقبل المسيحيين في الشرق وفي صيغة : وقال
ب مسلمين والمسيحيين معا ومعھم ا?ستفسار، وتعلمون جميعا ان الشرق حاضن للعر

: اقليات من اليھود إضافة إلى سواھم من الملل والمذاھب وكأن المقصود من العنوان
لن اتسرع بالجواب �قول طبعا و? اريد ايضا . ھل للمسيحيين مستقبل مع المسلمين؟

دوا من ان الذين اضطھ19 81نيسان  19العودة الى الوراء �ذكر بما ذكرته النھار في 
 :أو?: المسيحيين ث:ثة، لكنني اريد من موقعي الديني والفكري والثقافي ان اعلن ما يلي

المسيحيون ليسوا طارئيين على شرقنا العربي بل ھم اص:ء ?نھم اسبق وجودا باعتبار 
ان المسيحية قبل ا?س:م، والمسيحيون اصحاب رسالة سماوية نؤمن نحن المسلمون 

نؤمن ان النبي عيسى ھو كلمة F القاھا الى سيدة العالمين : ثانيا. يھابھا وبانجيلھا وبنب
نعلن ان : ثالثا. مريم عليھا الس:م، وعدم ا?يمان بذلك يخرج صاحبه من دائرة ا?س:م

من ھذه . المسيحيين ? يقاس وجودھم بالعدد انما بحضورھم ا?نساني وانتمائھم الوطني
ى وجودھم ووجود غيرھم جزءا من حضارة ا?س:م ا?عتبارات كانت المحافظة عل

فرسالة ا?س:م تقوم على استيعاب ا=خر كما يضمن ا6س:م .: التي تتسم با?نسانية



حرية المعتقد والتدين والعبادة والممارسة وحرية التعبير وا?س:م ھو العدل والمساواة 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم يا ايھا الناس : "وھذا ما يبينه القرآن الكريم في ا=ية

 ."شعوبا وقبائل لتتعارفوا ان اكرمكم عند F اتقاكم

ھذه القاعدة : ? بد من بيان قاعدة أساسية في وجود المسيحيين في شرقنا وعالمنا:وقال
ھي ان الرسا?ت السماوية تتكامل مع بعضھا و? تتضارب، اي كل رسالة تتم التي 

 ...التي قبلھا قاسم مشترك كبير، وھي واحدة في أصولھا وفي قيمھاقبلھا وبينھا وبين 

ما ذكرته انما ھو بيان سريع لمضمون وسمة الحضارة ا?س:مية الحاضنة : اضاف
لDخر وللغير، �نھا حضارة انسانية بامتياز ومضمونھا ا?نسان وتكريمه وحفظه 

لك جعله F خليفة له وصون دمه وماله وعرضه وھو مكرم في ا�رض والسماء، ولذ
وھي حضارة تستوعب ا?نسان على مر العصور والزمان والمكان حتى . في ارضه

 .يرث F ا?رض ومن عليھا وبذلك تتبدد الفوارق ويسود العدل وتقوم دولة ا?نسان

في نھاية المطاف، ? بد لي من ان اذكر باختصار ان الحل السريع للقضية التي نحن 
ھو في أن يعرف المسلمون دينھم وان يعرف المسيحيون دينھم، ?ن في بصددھا، حلھا 

F يسعني أ? أن اكرر الشكر الى . ذلك طمأنة للطرفين، �ن من أنزل الدينين ھو ?
 .فخامة الرئيس الذي اصبح رمزا لھذا الفكر المستنير

  

 الرئيس الجمّيل

من متحدثين   من ساھم فيه واختتم الرئيس أمين الجمّيل المؤتمر بكلمة شكر فيھا
استمعنا لك:م أساسي وك:م مؤسس تخلله ك:م قاس ومن الضروري : وقال. ومستمعين

متابعة الجھد مع مركز القدس وان نستخلص العبر من ھذا الك:م لنبني عليه وسنستكمل 
ونحن في العالم العربي وبمعزل عن ا?نتماء الديني والعقيدة  .البحث في ھذا الموضوع

الدينية لدينا قيم مشتركة كثيرة تجمعنا أكان في الكتب المقدسة او القيم العربية او 
ا�دبيات المستنيرة علينا ا6نكباب على تعزيزھا رغم كل المآسي المحيطة وھذه مھمة 

 صعبة ولكنھا ليست مستحيلة

  

  

  

  

  

  



عربي في العالم ال: مؤتمر ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق تابع أعماله الجميل
  قيم مشتركة كثيرة تجمعنا يجب تعزيزھا 

  الوكالة الوطنية ل.ع.م

 2018تشرين الثاني  15الخميس 

 
 

 "بيت المستقبل"الذي ينظمه " ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق ا�وسط"تابع مؤتمر 
ومجلس " مركز القدس"و" مركز ولفريد مارتن للدراسات ا�وروبية"بالتعاون مع 

سراي بكفيا، في  - " بيت المستقبل"�وسط، أعماله لليوم الثاني في كنائس الشرق ا
حضور نخبة من الناشطين السياسيين والمثقفين ورجال الدين من ا�ردن ومصر 

  .والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان
  المسيحيون العرب ونصوص الشأن العام " :وعقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان

ركز ا�ھرام للدراسات السياسية ا6ستراتيجية في مصر التي نسقھا مدير م" الكنسية
الدكتور وحيد عبد المجيد وتحدث فيھا رئيس اساقفة الطائفة الكلدانية في البصرة 
العراق المطران حبيب ھرمز، والمتخصص في الع:قات ا6س:مية في فلسطين ا�ب 

ن لبنان ا�ب بيتر مدروس، وا�ستاذ الجامعي المتخصص في القضايا المسكونية م
غابي ھاشم، وتطرقت الندوة الى سبل استنھاض ا�رث الكنسي وا=فاق العملية 

  .لترجمته والتعاون المسكوني في ھذا المجال
 

المبادرات ا?س:مية وثقافة : "أما الجلسة الخامسة وا�خيرة فالتأمت تحت عنوان
الباحث المتخصص في المساواة بمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار و

الشؤون ا6س:مية والدكتور رضوان السيد وادارھا ا�ستاذ جامعي في علم النفس 
 .ا?جتماعي ميشال سبع

  



 
 الشعار

تنظيم ھذا المؤتمر النوعي والذي يبدو للوھلة "وشكر الشعار بداية كل من ساھم في 
". ھم في الشرقا?ولى انه يعالج قضية مسيحية محضة تقلق المسيحيين على مستقبل

في تصوري أن ھذا المؤتمر يعالج قضية اس:مية بامتياز، ? �ن المسلمين : "وقال
أوصياء على غيرھم او رعاة وحماة لDخر، وانما �ن الحضارة ا?س:مية يتوقف 

صدقھا ووجودھا وحضورھا ونجاحھا على مدى استيعاب ا?س:م لDخر، ايا كان ھذا 
فكيف . و من سواھم حتى لو كان دھريا ? عقيدة له و? انتماءا=خر، من اھل الكتاب ا

ولتجدن أقربھم مودة "اذا كان ا=خر أقرب الينا مودة كما قال F تعالى لنبيه محمد 
 ."للذين أمنوا الذين قالوا انا نصارى ومنھم قسيسون ورھبان و? يستكبرون

 
مين بالمسيحيين تقوم على حسن للمسيحيين وأھل ا?نجيل أقول إن ع:قة المسل: "وقال

التعامل وتحديد القاسم المشترك الذي يكسبھم حضورا ودورا ومشاركة في ادارة الدولة 
وت:حظون أني لم أقل تأمين الحقوق . وتطويرھا دون منة او عطاء او فضل من أحد

لھم وانما عدم ا?عتداء على حقوقھم المكتسبة من خ:ل انتمائھم الوطني، فض: عن 
 ."?نسانية التي اكسبتھا الحقوق والواجباتا

 
ال:فت في عنوان مؤتمركم أنه يتناول مستقبل المسيحيين في الشرق وفي : "وأضاف

صيغة ا?ستفسار، وتعلمون جميعا أن الشرق حاضن للعرب مسلمين والمسيحيين معا 
ود من ومعھم اقليات من اليھود، إضافة إلى سواھم من الملل والمذاھب، وكأن المقص

لن أتسرع في الجواب �قول طبعا، و? . ھل للمسيحيين مستقبل مع المسلمين؟: العنوان
ان الذين  1981نيسان  19اريد ايضا العودة الى الوراء �ذكر بما ذكرته النھار في 

اضطھدوا المسيحيين ث:ثة، لكنني اريد من موقعي الديني والفكري والثقافي ان اعلن ما 
يحيون ليسوا طارئين على شرقنا العربي، بل ھم اص:ء ?نھم اسبق المس: أو?: يلي

وجودا، باعتبار ان المسيحية قبل ا?س:م، والمسيحيون اصحاب رسالة سماوية نؤمن 
 .نحن المسلمين بھا وبإنجيلھا وبنبيھا

نؤمن ان النبي عيسى ھو كلمة F القاھا الى سيدة العالمين مريم عليھا الس:م، : ثانيا
 .دم ا?يمان بذلك يخرج صاحبه من دائرة ا?س:موع
نعلن ان المسيحيين ? يقاس وجودھم بالعدد انما بحضورھم ا?نساني وانتمائھم : ثالثا

من ھذه ا?عتبارات كانت المحافظة على وجودھم ووجود غيرھم جزءا من  .الوطني
ستيعاب ا=خر كما فرسالة ا?س:م تقوم على ا. حضارة ا?س:م التي تتسم با?نسانية

يضمن ا6س:م حرية المعتقد والتدين والعبادة والممارسة وحرية التعبير وا?س:م ھو 
يا ايھا الناس انا خلقناكم من : "العدل والمساواة وھذا ما يبينه القرآن الكريم في ا=ية

 ."ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا ان اكرمكم عند F اتقاكم
 

ھذه القاعدة : ? بد من بيان قاعدة أساسية في وجود المسيحيين في شرقنا وعالمنا" :وقال
ھي أن الرسا?ت السماوية تتكامل مع بعضھا و? تتضارب، اي كل رسالة تتم التي 
 ."قبلھا وبينھا وبين التي قبلھا قاسم مشترك كبير، وھي واحدة في أصولھا وفي قيمھا



 
يع لمضمون وسمة الحضارة ا?س:مية الحاضنة لDخر ما ذكرته ھو بيان سر" :وتابع

وللغير، �نھا حضارة انسانية بامتياز ومضمونھا ا?نسان وتكريمه وحفظه وصون دمه 
. وماله وعرضه، وھو مكرم في ا�رض والسماء، ولذلك جعله F خليفة له في ارضه

يرث F وھي حضارة تستوعب ا?نسان على مر العصور والزمان والمكان حتى 
 .ا?رض ومن عليھا وبذلك تتبدد الفوارق ويسود العدل وتقوم دولة ا?نسان

في نھاية المطاف، ? بد لي من ان اذكر باختصار ان الحل السريع للقضية التي نحن 
بصددھا، حلھا ھو في أن يعرف المسلمون دينھم وان يعرف المسيحيون دينھم، ?ن في 

? يسعني أ? أن اكرر الشكر الى . زل الدينين ھو Fذلك طمأنة للطرفين، �ن من أن
 ."فخامة الرئيس الذي اصبح رمزا لھذا الفكر المستنير

 
 الجميل

واختتم الرئيس أمين الجميل المؤتمر بكلمة شكر فيھا من ساھم فيه من متحدثين 
استمعنا الى ك:م أساسي وك:م مؤسس تخلله ك:م قاس ومن : "وقال. ومستمعين

ري متابعة الجھد مع مركز القدس وان نستخلص العبر من ھذا الك:م لنبني الضرو
ونحن في العالم العربي وبمعزل عن . عليه وسنستكمل البحث في ھذا الموضوع

ا?نتماء الديني والعقيدة الدينية لدينا قيم مشتركة كثيرة تجمعنا أكان في الكتب المقدسة 
رة علينا ا6نكباب على تعزيزھا رغم كل المآسي او القيم العربية او ا�دبيات المستني

  ."المحيطة وھذه مھمة صعبة ولكنھا ليست مستحيلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تابع أعماله في بيت المستقبل" ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق

  في العالم العربي قيم مشتركة كثيرة تجمعنا يجب تعزيزھا: الجميل
  الوكالة المركزية

  2018لثاني تشرين ا 15الخميس 

 

" بيت المستقبل"الذي ينظمه " ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق ا�وسط"تابع مؤتمر  
ومجلس " مركز القدس"و" مركز ولفريد مارتن للدراسات ا�وروبية"بالتعاون مع 

سراي بكفيا، في  - " بيت المستقبل"كنائس الشرق ا�وسط، أعماله لليوم الثاني في 
السياسيين والمثقفين ورجال الدين من ا�ردن ومصر  حضور نخبة من الناشطين

 .والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان
 

المسيحيون العرب ونصوص الشأن العام : "وعقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان
التي نسقھا مدير مركز ا�ھرام للدراسات السياسية ا6ستراتيجية في مصر " الكنسية

ا رئيس اساقفة الطائفة الكلدانية في البصرة الدكتور وحيد عبد المجيد وتحدث فيھ
العراق المطران حبيب ھرمز، والمتخصص في الع:قات ا6س:مية في فلسطين ا�ب 

بيتر مدروس، وا�ستاذ الجامعي المتخصص في القضايا المسكونية من لبنان ا�ب 
غابي ھاشم، وتطرقت الندوة الى سبل استنھاض ا�رث الكنسي وا=فاق العملية 

 .لترجمته والتعاون المسكوني في ھذا المجال
 

المبادرات ا?س:مية وثقافة : "أما الجلسة الخامسة وا�خيرة فالتأمت تحت عنوان
المساواة بمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار والباحث المتخصص في 

م النفس الشؤون ا6س:مية والدكتور رضوان السيد وادارھا ا�ستاذ جامعي في عل
 .ا?جتماعي ميشال سبع

 
 الشعار

تنظيم ھذا المؤتمر النوعي والذي يبدو للوھلة "وشكر الشعار بداية كل من ساھم في 
". ا?ولى انه يعالج قضية مسيحية محضة تقلق المسيحيين على مستقبلھم في الشرق

لمين في تصوري أن ھذا المؤتمر يعالج قضية اس:مية بامتياز، ? �ن المس: "وقال
أوصياء على غيرھم او رعاة وحماة لDخر، وانما �ن الحضارة ا?س:مية يتوقف 



صدقھا ووجودھا وحضورھا ونجاحھا على مدى استيعاب ا?س:م لDخر، ايا كان ھذا 
فكيف . ا=خر، من اھل الكتاب او من سواھم حتى لو كان دھريا ? عقيدة له و? انتماء

ولتجدن أقربھم مودة "دة كما قال F تعالى لنبيه محمد اذا كان ا=خر أقرب الينا مو
 ."للذين أمنوا الذين قالوا انا نصارى ومنھم قسيسون ورھبان و? يستكبرون

 
للمسيحيين وأھل ا?نجيل أقول إن ع:قة المسلمين بالمسيحيين تقوم على حسن : "وقال

شاركة في ادارة الدولة التعامل وتحديد القاسم المشترك الذي يكسبھم حضورا ودورا وم
وت:حظون أني لم أقل تأمين الحقوق . وتطويرھا دون منة او عطاء او فضل من أحد

لھم وانما عدم ا?عتداء على حقوقھم المكتسبة من خ:ل انتمائھم الوطني، فض: عن 
 ."ا?نسانية التي اكسبتھا الحقوق والواجبات

 
مستقبل المسيحيين في الشرق وفي  ال:فت في عنوان مؤتمركم أنه يتناول: "وأضاف

صيغة ا?ستفسار، وتعلمون جميعا أن الشرق حاضن للعرب مسلمين والمسيحيين معا 
ومعھم اقليات من اليھود، إضافة إلى سواھم من الملل والمذاھب، وكأن المقصود من 

لن أتسرع في الجواب �قول طبعا، و? . ھل للمسيحيين مستقبل مع المسلمين؟: العنوان
ان الذين  1981نيسان  19اريد ايضا العودة الى الوراء �ذكر بما ذكرته النھار في 

اضطھدوا المسيحيين ث:ثة، لكنني اريد من موقعي الديني والفكري والثقافي ان اعلن ما 
المسيحيون ليسوا طارئين على شرقنا العربي، بل ھم اص:ء ?نھم اسبق : أو?: يلي

ية قبل ا?س:م، والمسيحيون اصحاب رسالة سماوية نؤمن وجودا، باعتبار ان المسيح
 .نحن المسلمين بھا وبإنجيلھا وبنبيھا

نؤمن ان النبي عيسى ھو كلمة F القاھا الى سيدة العالمين مريم عليھا الس:م، : ثانيا
 .وعدم ا?يمان بذلك يخرج صاحبه من دائرة ا?س:م

بالعدد انما بحضورھم ا?نساني وانتمائھم  نعلن ان المسيحيين ? يقاس وجودھم: ثالثا
من ھذه ا?عتبارات كانت المحافظة على وجودھم ووجود غيرھم جزءا من . الوطني

فرسالة ا?س:م تقوم على استيعاب ا=خر كما . حضارة ا?س:م التي تتسم با?نسانية
ا6س:م حرية المعتقد والتدين والعبادة والممارسة وحرية التعبير وا?س:م ھو يضمن 

يا ايھا الناس انا خلقناكم من : "العدل والمساواة وھذا ما يبينه القرآن الكريم في ا=ية
 ."ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا ان اكرمكم عند F اتقاكم

 
ھذه القاعدة  :أساسية في وجود المسيحيين في شرقنا وعالمنا? بد من بيان قاعدة : "وقال

ھي أن الرسا?ت السماوية تتكامل مع بعضھا و? تتضارب، اي كل رسالة تتم التي 
 ."قبلھا وبينھا وبين التي قبلھا قاسم مشترك كبير، وھي واحدة في أصولھا وفي قيمھا

 
ا?س:مية الحاضنة لDخر  ما ذكرته ھو بيان سريع لمضمون وسمة الحضارة: "وتابع

وللغير، �نھا حضارة انسانية بامتياز ومضمونھا ا?نسان وتكريمه وحفظه وصون دمه 
. وماله وعرضه، وھو مكرم في ا�رض والسماء، ولذلك جعله F خليفة له في ارضه

 F وھي حضارة تستوعب ا?نسان على مر العصور والزمان والمكان حتى يرث
 .ھا وبذلك تتبدد الفوارق ويسود العدل وتقوم دولة ا?نسانا?رض ومن علي



في نھاية المطاف، ? بد لي من ان اذكر باختصار ان الحل السريع للقضية التي نحن 
بصددھا، حلھا ھو في أن يعرف المسلمون دينھم وان يعرف المسيحيون دينھم، ?ن في 

F يسعني أ? أن اكرر الشكر الى  �. ذلك طمأنة للطرفين، �ن من أنزل الدينين ھو
 ."فخامة الرئيس الذي اصبح رمزا لھذا الفكر المستنير

 
 الجميل

واختتم الرئيس أمين الجميل المؤتمر بكلمة شكر فيھا من ساھم فيه من متحدثين 
استمعنا الى ك:م أساسي وك:م مؤسس تخلله ك:م قاس ومن : "وقال. ومستمعين

ز القدس وان نستخلص العبر من ھذا الك:م لنبني الضروري متابعة الجھد مع مرك
ونحن في العالم العربي وبمعزل عن . عليه وسنستكمل البحث في ھذا الموضوع

ا?نتماء الديني والعقيدة الدينية لدينا قيم مشتركة كثيرة تجمعنا أكان في الكتب المقدسة 
تعزيزھا رغم كل المآسي او القيم العربية او ا�دبيات المستنيرة علينا ا6نكباب على 

  ."المحيطة وھذه مھمة صعبة ولكنھا ليست مستحيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  في العالم العربي قيم مشتركة كثيرة تجمعنا يجب تعزيزھا: الجميل
 Alkalimaonlineموقع 

  2018تشرين الثاني  15الخميس 

 
" بيت المستقبل"ظمه الذي ين" ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق ا�وسط"تابع مؤتمر 
ومجلس " مركز القدس"و" مركز ولفريد مارتن للدراسات ا�وروبية"بالتعاون مع 

سراي بكفيا، في  - " بيت المستقبل"كنائس الشرق ا�وسط، أعماله لليوم الثاني في 
حضور نخبة من الناشطين السياسيين والمثقفين ورجال الدين من ا�ردن ومصر 

  .ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين
  

المسيحيون العرب ونصوص الشأن العام : "وعقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان
التي نسقھا مدير مركز ا�ھرام للدراسات السياسية ا6ستراتيجية في مصر " الكنسية

الدكتور وحيد عبد المجيد وتحدث فيھا رئيس اساقفة الطائفة الكلدانية في البصرة 
لمتخصص في الع:قات ا6س:مية في فلسطين ا�ب العراق المطران حبيب ھرمز، وا

بيتر مدروس، وا�ستاذ الجامعي المتخصص في القضايا المسكونية من لبنان ا�ب 
غابي ھاشم، وتطرقت الندوة الى سبل استنھاض ا�رث الكنسي وا=فاق العملية 

  .لترجمته والتعاون المسكوني في ھذا المجال
  

المبادرات ا?س:مية وثقافة : "فالتأمت تحت عنوانأما الجلسة الخامسة وا�خيرة 
المساواة بمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار والباحث المتخصص في 

الشؤون ا6س:مية والدكتور رضوان السيد وادارھا ا�ستاذ جامعي في علم النفس 
  .ا?جتماعي ميشال سبع

 
 



  
  

  الشعار
تنظيم ھذا المؤتمر النوعي والذي يبدو للوھلة "وشكر الشعار بداية كل من ساھم في 

". ا?ولى انه يعالج قضية مسيحية محضة تقلق المسيحيين على مستقبلھم في الشرق
في تصوري أن ھذا المؤتمر يعالج قضية اس:مية بامتياز، ? �ن المسلمين : "وقال

ة يتوقف أوصياء على غيرھم او رعاة وحماة لDخر، وانما �ن الحضارة ا?س:مي
صدقھا ووجودھا وحضورھا ونجاحھا على مدى استيعاب ا?س:م لDخر، ايا كان ھذا 

فكيف . ا=خر، من اھل الكتاب او من سواھم حتى لو كان دھريا ? عقيدة له و? انتماء
ولتجدن أقربھم مودة "اذا كان ا=خر أقرب الينا مودة كما قال F تعالى لنبيه محمد 

  ".ن قالوا انا نصارى ومنھم قسيسون ورھبان و? يستكبرونللذين أمنوا الذي
  

للمسيحيين وأھل ا?نجيل أقول إن ع:قة المسلمين بالمسيحيين تقوم على حسن : "وقال
التعامل وتحديد القاسم المشترك الذي يكسبھم حضورا ودورا ومشاركة في ادارة الدولة 

ن أني لم أقل تأمين الحقوق وت:حظو. وتطويرھا دون منة او عطاء او فضل من أحد
لھم وانما عدم ا?عتداء على حقوقھم المكتسبة من خ:ل انتمائھم الوطني، فض: عن 

  ".ا?نسانية التي اكسبتھا الحقوق والواجبات
  

ال:فت في عنوان مؤتمركم أنه يتناول مستقبل المسيحيين في الشرق وفي : "وأضاف
حاضن للعرب مسلمين والمسيحيين معا  صيغة ا?ستفسار، وتعلمون جميعا أن الشرق

ومعھم اقليات من اليھود، إضافة إلى سواھم من الملل والمذاھب، وكأن المقصود من 
لن أتسرع في الجواب �قول طبعا، و? . ھل للمسيحيين مستقبل مع المسلمين؟: العنوان

ن الذين ا 1981نيسان  19اريد ايضا العودة الى الوراء �ذكر بما ذكرته النھار في 
اضطھدوا المسيحيين ث:ثة، لكنني اريد من موقعي الديني والفكري والثقافي ان اعلن ما 

المسيحيون ليسوا طارئين على شرقنا العربي، بل ھم اص:ء ?نھم اسبق : أو?: يلي
وجودا، باعتبار ان المسيحية قبل ا?س:م، والمسيحيون اصحاب رسالة سماوية نؤمن 

  .بإنجيلھا وبنبيھانحن المسلمين بھا و
نؤمن ان النبي عيسى ھو كلمة F القاھا الى سيدة العالمين مريم عليھا الس:م، : ثانيا

  .وعدم ا?يمان بذلك يخرج صاحبه من دائرة ا?س:م
نعلن ان المسيحيين ? يقاس وجودھم بالعدد انما بحضورھم ا?نساني وانتمائھم : ثالثا

ت المحافظة على وجودھم ووجود غيرھم جزءا من من ھذه ا?عتبارات كان. الوطني
فرسالة ا?س:م تقوم على استيعاب ا=خر كما . حضارة ا?س:م التي تتسم با?نسانية

يضمن ا6س:م حرية المعتقد والتدين والعبادة والممارسة وحرية التعبير وا?س:م ھو 
ايھا الناس انا خلقناكم من  يا: "العدل والمساواة وھذا ما يبينه القرآن الكريم في ا=ية

  ".ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا ان اكرمكم عند F اتقاكم
  

ھذه القاعدة : ? بد من بيان قاعدة أساسية في وجود المسيحيين في شرقنا وعالمنا: "وقال
ھي أن الرسا?ت السماوية تتكامل مع بعضھا و? تتضارب، اي كل رسالة تتم التي 



  ".ھا وبينھا وبين التي قبلھا قاسم مشترك كبير، وھي واحدة في أصولھا وفي قيمھاقبل
  

ما ذكرته ھو بيان سريع لمضمون وسمة الحضارة ا?س:مية الحاضنة لDخر : "وتابع
وللغير، �نھا حضارة انسانية بامتياز ومضمونھا ا?نسان وتكريمه وحفظه وصون دمه 

. والسماء، ولذلك جعله F خليفة له في ارضه وماله وعرضه، وھو مكرم في ا�رض
 F وھي حضارة تستوعب ا?نسان على مر العصور والزمان والمكان حتى يرث

  .ا?رض ومن عليھا وبذلك تتبدد الفوارق ويسود العدل وتقوم دولة ا?نسان
في نھاية المطاف، ? بد لي من ان اذكر باختصار ان الحل السريع للقضية التي نحن 

بصددھا، حلھا ھو في أن يعرف المسلمون دينھم وان يعرف المسيحيون دينھم، ?ن في 
F يسعني أ? أن اكرر الشكر الى . ذلك طمأنة للطرفين، �ن من أنزل الدينين ھو ?

  ".فخامة الرئيس الذي اصبح رمزا لھذا الفكر المستنير
  

  الجميل
فيھا من ساھم فيه من متحدثين واختتم الرئيس أمين الجميل المؤتمر بكلمة شكر 

استمعنا الى ك:م أساسي وك:م مؤسس تخلله ك:م قاس ومن : "وقال. ومستمعين
الضروري متابعة الجھد مع مركز القدس وان نستخلص العبر من ھذا الك:م لنبني 

ونحن في العالم العربي وبمعزل عن . عليه وسنستكمل البحث في ھذا الموضوع
لعقيدة الدينية لدينا قيم مشتركة كثيرة تجمعنا أكان في الكتب المقدسة ا?نتماء الديني وا

او القيم العربية او ا�دبيات المستنيرة علينا ا6نكباب على تعزيزھا رغم كل المآسي 
 "المحيطة وھذه مھمة صعبة ولكنھا ليست مستحيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه لليوم الثاني تابع أعمال" ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق ا�وسط"مؤتمر 

 Lebanon 24موقع 

  2018تشرين الثاني  16الجمعة 

 

 

الذي ينظمه بيت المستقبل " ھل للمسيحيين مستقبل في الشرق ا�وسط :""تابع مؤتمر 
ومجلس " مركز القدس"و" مركز ولفريد مارتن للدراسات ا�وروبية"مع"بالتعاون 

ى التوالي في بيت المستقبل سراي بكفيا كنائس الشرق ا�وسط اعماله لليوم الثاني عل
في حضور نخبة من الناشطين السياسيين والمثقفين ورجال الدين من ا�ردن ومصر 

 .والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان

" المسيحيون العرب ونصوص الشأن العام الكنسية: "وعقدت جلسة الرابعة تحت عنوان
للدراسات السياسية ا6ستراتيجية في مصر الدكتور  مركز ا�ھرامالتي نسقھا مدير 
وتحدث فيھا رئيس اساقفة الطائفة الكلدانية في البصرة العراق  وحيد عبد المجيد

ص في الع:قات ا6س:مية في فلسطين ا�ب بيتر ، والمتخصھرمزحبيب المطران 
مدروس، وا�ستاذ الجامعي المتخصص في القضايا المسكونية من لبنان ا�ب غابي 

ھاشم وتطرقت الندوة للسبل ا=يلة �ستنھاض ا�رث الكنسي وا�فاق العملية لترجمته 
  .والتعاون المسكوني في ھذا المجال

   

المبادرات ا?س:مية وثقافة :" خامسة وا�خيرة فالتأمت تحت عنواناما الجلسة ال
المساواة بمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار والباحث المتخصص في 



الشؤون ا6س:مية والدكتور رضوان السيد وادارھا ا�ستاذ جامعي في علم النفس 

  ا?جتماعي ميشال سبع

 المفتي الشعار

الشعار بداية كلمن ساھم في تنظيم ھذا المؤتمر النوعي والذي يبدو للوھلة وشكر المفتي 
وقال . على مستقبلھم في الشرق المسيحيينمحضة تقلق  ا?ولى انه يعالج قضية مسيحية

في تصوري أن ھذا المؤتمر يعالج قضية اس:مية بامتياز، ? ?ن المسلمين اوصياء 
على غيرھم او رعاة وحماة لDخر، وانما ?ن الحضارة ا?س:مية يتوقف صدقھا 

ووجودھا وحضورھا ونجاحھا على مدى استيعاب ا?س:م لDخر، ايا كان ھذا ا=خر، 
فكيف اذا كان . لو كان دھريا ? عقيدة له و? انتماء من اھل الكتاب او من سواھم حتى

ولتجدن أقربھم مودة ) "صلعم(ا=خر اقرب الينا مودة كما قال F تعالى لنبيه محمد 
  ."للذين أمنوا الذين قالوا انا نصارى ومنھم قسيسون ورھبان و? يستكبرون

   

تقوم على حسن  بالمسيحيينللمسيحيين واھل ا?نجيل اقول إن ع:قة المسلمين : وأعلن
التعامل وتحديد القاسم المشترك الذي يكسبھم حضورا ودورا ومشاركة في ادارة الدولة 

الحقوق  وت:حظون اني لم اقل تأمين .وتطويرھا دون منة او عطاء او فضل من أحد
لھم وانما عدم ا?عتداء على حقوقھم المكتسبة من خ:ل انتمائھم الوطني فض: عن 

  .ا?نسانية التي اكسبته الحقوق والواجبات

   

في الشرق وفي صيغة  المسيحيينال:فت في عنوان مؤتمركم انه يتناول مستقبل : وقال
معا ومعھم  المسيحيينا?ستفسار، وتعلمون جميعا ان الشرق حاضن للعرب مسلمين و

: اقليات من اليھود إضافة إلى سواھم من الملل والمذاھب وكأن المقصود من العنوان
لن اتسرع بالجواب �قول طبعا و? اريد ايضا . ھل للمسيحيين مستقبل مع المسلمين؟

من ان الذين اضطھدوا 19 81نيسان  19العودة الى الوراء �ذكر بما ذكرته النھار في 
  :أو?: ث:ثة، لكنني اريد من موقعي الديني والفكري والثقافي ان اعلن ما يلي المسيحيين

   

اسبق وجودا باعتبار  المسيحيون ليسوا طارئيين على شرقنا العربي بل ھم اص:ء ?نھم
ان المسيحية قبل ا?س:م، والمسيحيون اصحاب رسالة سماوية نؤمن نحن المسلمون 

نؤمن ان النبي عيسى ھو كلمة F القاھا الى سيدة العالمين : ثانيا. بھا وبانجيلھا وبنبيھا
ن ان نعل: ثالثا. مريم عليھا الس:م، وعدم ا?يمان بذلك يخرج صاحبه من دائرة ا?س:م

من ھذه . م ا?نساني وانتمائھم الوطني? يقاس وجودھم بالعدد انما بحضورھ المسيحيين
حضارة ا?س:م  ا?عتبارات كانت المحافظة على وجودھم ووجود غيرھم جزءا من



 ا6س:م فرسالة ا?س:م تقوم على استيعاب ا=خر كما يضمن.: التي تتسم با?نسانية
ھو العدل والمساواة حرية المعتقد والتدين والعبادة والممارسة وحرية التعبير وا?س:م 

يا ايھا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم : "وھذا ما يبينه القرآن الكريم في ا=ية
  ."شعوبا وقبائل لتتعارفوا ان اكرمكم عند F اتقاكم

   

ھذه القاعدة : في شرقنا وعالمنا المسيحيين? بد من بيان قاعدة أساسية في وجود :وقال
ھي ان الرسا?ت السماوية تتكامل مع بعضھا و? تتضارب، اي كل رسالة تتم التي 
  ...قبلھا وبينھا وبين التي قبلھا قاسم مشترك كبير، وھي واحدة في أصولھا وفي قيمھا

   

ما ذكرته انما ھو بيان سريع لمضمون وسمة الحضارة ا?س:مية الحاضنة : افاض
لDخر وللغير، �نھا حضارة انسانية بامتياز ومضمونھا ا?نسان وتكريمه وحفظه 

وصون دمه وماله وعرضه وھو مكرم في ا�رض والسماء، ولذلك جعله F خليفة له 
العصور والزمان والمكان حتى وھي حضارة تستوعب ا?نسان على مر . في ارضه

  .ا?نسانيرث F ا?رض ومن عليھا وبذلك تتبدد الفوارق ويسود العدل وتقوم دولة 

   

في نھاية المطاف، ? بد لي من ان اذكر باختصار ان الحل السريع للقضية التي نحن 
 بصددھا، حلھا ھو في أن يعرف المسلمون دينھم وان يعرف المسيحيون دينھم، ?ن في

  ذلك

F يسعني أ? أن اكرر الشكر الى فخامة . طمأنة للطرفين، �ن من أنزل الدينين ھو ?
  .الرئيس الذي اصبح رمزا لھذا الفكر المستنير

 الرئيس الجمّيل

واختتم الرئيس أمين الجمّيل المؤتمر بكلمة شكر فيھا من ساھم فيه من متحدثين 
م مؤسس تخلله ك:م قاس ومن الضروري استمعنا لك:م أساسي وك:: وقال. ومستمعين

متابعة الجھد مع مركز القدس وان نستخلص العبر من ھذا الك:م لنبني عليه وسنستكمل 
ونحن في العالم العربي وبمعزل عن ا?نتماء الديني والعقيدة . البحث في ھذا الموضوع

لقيم العربية او الدينية لدينا قيم مشتركة كثيرة تجمعنا أكان في الكتب المقدسة او ا
ا�دبيات المستنيرة علينا ا6نكباب على تعزيزھا رغم كل المآسي المحيطة وھذه مھمة 

  .صعبة ولكنھا ليست مستحيلة

 


