جريدة اللواء  32أيار 3122

أربعة مفكرين يناقشون في ندوة <اللواء> الوجود المسيحي في الشرق العربي  -الدور والشراكة
الطائف منح المسيحيين اإلطمئنان والمطلوب إلغاء الطائفية الوظيفية وليس السياسية
أسهم المسٌحٌون العرب منذ قرون إسهاما ً بارزاً فً
صناعة الشخصٌة العربٌة وخصوصا ً فً المشرق
العربً ،حٌث كان للمسٌحٌٌن فً لبنان وفلسطٌن وسورٌا
والعراق هذا الدور ،فشكلوا احد مكونات النهضة العربٌة،
بعدما أتٌحت لهم فرصة التواصل مع الغرب ،نظراً للدور
الذي قامت به الكنٌسة الغربٌة واإلرسالٌات الغربٌة·

خبلل الندوة :من الٌسار األب مونس ,االستاذ حكٌم,
د .شعٌب ,د.سنو والزمٌل حسن شلحة

ولكن تبدل النظم السٌاسٌة والتقلبات االقتصادٌة الصعبة التً عاشتها المنطقة ،كان له تداعٌاته على هذا
الوجود حٌث اضطرت أعداد كبٌرة منهم للهجرة ،حٌث ترافقت مع ذلك انحسار واضح لهذه اإلسهامات
التً شارك فٌها اعبلم فكر وباحثون وغٌرهم من المبدعٌن فكرٌا ً وسٌاسٌا ً واقتصادٌا ً·
نشرت <اللواء> فً عددها ٌوم  2011/5/3دراسة معمقة وهامة للدكتور عبد الرإوف سنو تحت
عنوان <الوجود المسٌحً فً المشرق العربً :من الشراكة إلى االضمحبلل··> ،تناول فٌها بإسهاب
الدور المسٌحً وإسهاماته النهضوٌة ،وطرح قضٌة إشكالٌة استمرار هذا الدور بعد تزاٌد هجرة وتهجٌر
هذا المكون األساسً من مكونات هذا الوجود بات فً :مصر ال ٌتعدى عدد األقباط فً العام 2010
( )4.5ملٌون وفق تقدٌرات الفاتٌكان أي  6بالمائة من عدد السكان بعد أن كان سابقا ً  10بالمائة ،وفً
سورٌا تراجعت أعداد المسٌحٌٌن من  20بالمائة عام  1945إلى  7بالمائة عام  ،2000وفً العراق
تراجعت أعدادهم من ( )1.4ملٌون إلى ما بٌن  500إلى  700الف باقً الدول العربٌة تراجعت أعداد
المسٌحٌٌن فٌها من  52بالمئة فً عام  1932إلى  30بالمائة عام ( 2008وهناك بعض الدراسات
تشٌر إلى أن النسبة باتت  23بالمائة)·
<اللواء> انطبلقا ً من اهتمامها بهذه القضٌة الهامة والمإثرة على كافة المسارات السٌاسٌة والثقافٌة
والحضارٌة ،ولتسلٌط الضوء على بعض جوانب هذه القضٌة الخطٌرة ،نظمت ندوة حوارٌة شارك فٌها
قٌادات دٌنٌة وفكرٌة وهً :
 الدكتور األب ٌوسف مونس (أمٌن سر اللجنة األسقفٌة لوسائل االعبلم  -رئٌس دائرة االعبلم فًمجلس كنائس الشرق األوسط)·
 الدكتور أنطوان حكٌّم (أستاذ التارٌخ المعاصر فً الجامعتٌن اللبنانٌة الدكتور علً شعٌب (رئٌس الجامعة الحدٌثة لئلدارة والعلوم)· -الدكتور عبد الرإوف سنو (استاذ فً الجامعة اللبنانٌة)·

والٌسوعٌة)·

طرح المشاركون الكثٌر من االفكار والرإى الهامة جداً لم تستطع المساحة المحدودة أن تتسع لها،
وطالت العدٌد من العناوٌن الهامة ،وجاءت وقائع الندوة على الشكل التالً:
أدار الندوة :حسن شلحة
مداخلة األب الدكتور يوسف مو ّنس { أسهم المسٌحٌون العرب فً صناعة الشخصٌة المشرقٌة العربٌة
وشكلوا أحد مكونات النهضة العربٌة ،هل ما زال هذا الدور قائماً؟  -األب مونس :فً البداٌة أشكر
<اللواء> على هذه الندوة وعلى هذا الدور واالهتمام ،لٌس المسٌحٌون العرب وحدهم أسهموا فقط بل
كل الذٌن كانوا بهذا المشرق إن كانوا فً مصر أم فً لبنان أم فً المغرب أسهموا بذلك ،بسبب انفتاحهم
على الحركات التقدمٌة فً العالم الغربً· فالذٌن ٌسافرون إلى الخارج تؤثروا بما ٌجري فً ببلد الغرب
ونقلوه إلى حٌث وجودهم ،وهنا توجد مٌزة خاصة جداً وهً الموارنة ولهم دور مهم لٌس ألنهم موارنة
بل ألنهم متعلقون بالكثلكة وتربوا فً معاهد روما وذهبوا إلى المكتبات ،وهذا حصل قبل أن تعً
أوروبا ،على سبٌل المثال ،فالمطبعة وجدت فً ماٌونس عام  ،1500فبعد  30عاما ً باتت المطبعة فً
دٌر مار قزحٌا ولم ٌكن فً ذلك الوقت هناك طرقات وال أي شًء ولكنهم أوجدوها هنا قبل بارٌس وقبل
مٌونٌح والنمسا ،فهذه النهضة لها روافد جداً مهمة ،فالذٌن أسسوا مكتبة فٌٌنا ومعاهد فهناك الحاقبلنً
علمهم كل العالم المشرقً ،فكانوا ال ٌعرفون القراءة وهذا حوالى الجٌل الخامس عشر والسادس عشر·
فٌجب علٌنا أن ال نبقى مسحورٌن باالستغراب والتؤثٌر االجنبً فهذا خطؤ ،فنحن الذٌن علمناهم ،فمثبلً
الكتاب المقدس ُترجم إلى  13لغة ،فمن ترجمه؟ ترجمه شخص ٌُدعى الصهٌونً وساعده الحاقبلنً
فوضعوا  13عموداً مقابل بعضهم ٌونانً وسرٌانً وعربً والتٌنً وقبطً ،لهذا السبب فإن هذه الثورة
الفكرٌة الكبٌرة التً حصلت هً التً جعلت هإالء المسٌحٌون العائشون بهذا الشرق أن ٌتؤثروا
بطقوسهم وشعرائهم وأدبائهم ،ولم ٌكونوا جمٌعهم من كسروان ،بل كان نصفهم من منطقة النبطٌة
والنصف اآلخر من منطقة بعلبك واآلخر كان من عكار ،فنحن كرهبنة إن أدٌارنا لٌست موجودة فً
جبل لبنان ،فادٌارنا فً النبطٌة وبعلبك وفً القبٌات·
مداخلة الدكتور أنطوان حك ّيم  -حكٌّم :سؤضع النقطة فً إطارها التارٌخً العام ،فؤوروبا فً القرن
السادس عشر أصبح فٌها شًء إسمه الثورة الدٌنٌة وبدأت النهضة الفكرٌة فً أوروبا ،فهذه الثورة
الدٌنٌة التً حصلت فً أوروبا حررت الفكر الدٌنً األوروبً من الكابوس الذي كانت تشكله قوانٌن
الدٌن والكنٌسة وحصلت نهضة فكرٌة فً أوروبا باالستناد إلى العبلقات التً كانت قائمة بٌن األندلس
وبٌن أوروبا ،وفً األخٌر كانت بٌن بٌزنطٌا وأوروبا وجمٌعها تمحورت وتمركزت فً أوروبا
وحصلت النهضة الحدٌثة هناك· إن مسٌحًٌ الشرق وباألخص الموارنة قٌُّد لهم االحتكاك بؤوروبا ابتداء
من عام  1584حٌن تؤسست فً روما مدرسة مارونٌة لئلكلٌروس المارونً ،فالموارنة ذهبوا وتعلموا
فً أوروبا فً أواخر القرن السادس عشر ّ
واطلعوا على الفكر األوروبً ،وكذلك أعطوا أوروبا شٌئا من
حضارة الشرق ونقلوها إلى األوروبٌٌن من خبلل الترجمة وبتدرٌسهم فً المعاهد األوروبٌة اللغات
الشرقٌة ،فاألوروبٌٌن فً حٌنها كانت عبلقاتهم أصبحت جٌدة مع السلطنة العثمانٌة وكان ال بد من
االحتكاك بهذه السلطنة والتبادل التجاري معها ،وكانوا بحاجة إلى أشخاص تتكلم اللغات الشرقٌة فلم
ٌجدوا إال الموارنة الذٌن كانوا بفضل مدرسة روما موجودٌن هناك وٌعرفون هذه اللغات الشرقٌة ،وفً
ما بعد األوروبٌٌن سٌإسسون مدارس اللغات وأصبحوا ٌعلمون الفرنسٌٌن واإلٌطالٌٌن اللغات الشرقٌة
ولكن هذه مرحلة الحقة ،ففً البداٌة انعكس علٌنا نحن بؤن الذٌن تثقفوا على الطرٌقة األوروبٌة نقلوا
معهم إلى لبنان الثقافة األوروبٌة وفتحوا المدارس وبدأت الحركة والنهضة الفكرٌة فً لبنان ،الذٌن كانوا
ٌعرفون لغات عدٌدة ومطلعٌن على ذروة ما وصلت إلٌه الحضارة األوروبٌة ونقلوا إلى هنا·
بٌروت كان فٌها جامعتان من أهم الجامعات حٌنذاك وهما الجامعة الٌسوعٌة والجامعة األمٌركٌة ،ففً
أواخر القرن التاسع عشر خرجت هاتٌن الجامعتٌن نخبة الموظفٌن العثمانٌٌن ،فإن المدارس الفرنسٌة

التً كانت تتكلم اللغة الفرنسٌة فً أواخر العهد العثمانً عدد طبلبها كان ما بٌن  130و 140ألف
عالُُ من الثقافة وهذا بفضل
طالب ،وهنا فً لبنان المسٌحٌون لعبوا دورهم ألنهم كانوا على مستوى
ٍ
ً
المدارس والجامعات ،فهنا أتى دورهم فً النهضة العربٌة ،فهم شاركوا فً النهضة ،إذا فإن مساهمتهم
فً النهضة كانت بفضل مستوى الثقافة الذي بلغوه ،وكانت مشكلة المسلمٌن آنذاك بؤنهم كانوا خائفٌن
على أوالدهم من أن ٌرسلوهم إلى المدارس المسٌحٌة وذلك العتبار الولد بؤنه إذا ذهب إلى المدرسة
المسٌحٌة من الممكن أن ٌتعلم الدٌانة المسٌحٌة وٌنسى دٌانته ،لهذا السبب كان الكثٌر من المسلمٌن ولٌس
جمٌعهم كانوا ٌرفضون إرسال أوالدهم إلى المدارس والجامعات المسٌحٌة ،مما جعل المسٌحٌٌن
متقدمٌن ثقافٌا ً أكثر من المسلمٌن·
مداخلة الدكتور علي شعيب  -علً شعٌب :إن المسٌحٌٌن العرب كان لهم الفضل وعلٌنا أن نؤخذ بعٌن
االعتبار مرحلة ما ٌسمى النهضة العربٌة فً أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العشرٌن فنرى بؤن
النهضوٌٌن العرب سواء المسٌحٌٌن أو المسلمٌن قالوا بضرورة األخذ من ثقافة الغرب بما ٌتناسب
والبٌئة المشرقٌة ،فإذا قارنا ما بٌن مفتً الدٌار المصرٌة الشٌخ <محمد عبده> و<بطرس البستانً>
ففً ذات المرحلة التارٌخٌة فإن <محمد عبده> ٌقول بضرورة االصبلح فً جامع األزهر وبضرورة
األخذ من ثقافة الغرب ما ٌتناسب والنهضة ،ونبلحظ <بطرس البستانً> فً ظل الحرب الدٌنٌة التً
قامت عام ٌ 1860ذهب إلى <طرح الوطنٌة> الوطن السوري وهو لٌس ضد الدولة العثمانٌة ،فنبلحظ
بؤنه توجد قواسم مشتركة للنهضوٌٌن العرب وهذا بفضل المسٌحٌٌن العرب ،ولكن المشكلة التً حصلت
هً أن المسٌحٌٌن العرب فً ذلك الوقت لم ٌعطوا ألفكارهم العنان كما هو فً الغرب وذلك خوفا ً من أن
ٌُتهموا بؤنهم ٌقوّ ضون الدٌن اإلسبلمً ،فنبلحظ بؤنه أحٌانا ً ٌوجد ت عدد فً طروحاتهم نتٌجة الخوف
من أنهم أقلٌة ،وبالتالً أنهم ال ٌستطٌعون أن ٌعبّروا باسم المجموعة الموجودة فً الببلد والتً هً
بؤكثرٌتها إسبلمٌة ولكن نبلحظ نحن بؤنه رغم ذلك استمروا مثابرٌن على طرحه ولٌس بؤنهم ٌرٌدون
<تقدم> لفئة دٌنٌة معٌنة بل كان طرح لكل المنطقة العربٌة ،وهذا هو الذي ٌوجد فٌه تقاسم بٌنهم وبٌن
<جمال الدٌن األفغانً> وإن كان بثقافة إسبلمٌة أو الشٌخ محمد عبده أو الكواكبً فجمٌعهم نهضوٌٌن
عرب تقاطعوا فً الكثٌر من األفكار مع المسٌحٌٌن العرب ،وبفضل المسٌحٌٌن العرب ونتٌجة ثقافتهم
الغربٌة ،فإن التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً أتى بنتٌجة بؤن الذٌن قاموا بالتجدٌد هم الذٌن سكنوا بالغرب
وأقاموا فٌه فترة زمنٌة معٌنة وتعلموا ثقافة الغرب·
{ هل انكفأ هذا الدور اآلن؟  -شعيب :فً رأًٌ كبل لم ٌنكفئ ألننا إذا قرأنا لبعض الباحثٌن المسٌحٌٌن
العرب الذٌن لدٌهم إقامة فً أوروبا نبلحظ فً أفكارهم بؤنهم لدٌهم حرص على منطقتهم أكثر من
الموجودٌن هنا ألن لدٌهم مساحة الحرٌة والتً هً غٌر موجودة فً هذه المنطقة فً ظل األنظمة التً
نشؤت·  -حكٌّم :إن هذا الدور الذي تكلم عنه الدكتور شعٌب هو مهم جداً وهو لم ٌنكفئ ولكن توجد
هجرة كثٌفة للفكر المسٌحً إلى الخارج·
مداخلة الدكتور عبد الرؤوف س ّنو  -س ّنو :بالتؤكٌد الدور تراجع بسبب الهجرة المسٌحٌة إلى خارج العالم
العربً ،وإن من سلبٌات هذا الدور هً النقص فً المنطقة فً القوة االقتصادٌة التً تغادر البلد ،فالجٌل
الذي ٌهاجر اآلن ٌبقى لدٌه ارتباط فً البلد ولكن األجٌال القادمة ال نعلم ماذا ٌحصل لها .ولذلك فإن
تفرٌغ المنطقة من المسٌحٌٌن ٌقضً على الشخصٌة العربٌة والتً هً أهم شًء فٌها هً عملٌة االنفتاح
على الغرب وهذه نحن استفدنا منها <حب الوطن> الذي فوق الفكر القومً العربً ،والعروبة فً
المنطقة وحتى سلٌم تقبل وجرجً زٌدان ،الذٌن كانوا ٌعملون فً مصر هم مسٌحٌون وذلك ألنهم وجدوا
أن الرابطة العثمانٌة بٌن المسلم والدولة العثمانٌة ال ٌوجد فٌها قاسم مشترك ،فؤتوا وأسسوا فكرة العروبة
والتً هً توحد المسلم والمسٌحً مع بعضهم ولكن نحن نرى هذا الزخم المسٌحً تراجع بعد الحرب
العالمٌة األولى وخصوصا ً فً لبنان عندما بدأ المسلم ٌخلط بٌن اإلسبلم وبٌن العروبة·

الدور واإلنكفاء  -األب مو ّنس :ال ٌوجد إنكفاء ولربما نحن من ابتعد عن القراءة ،وعندما ٌكون شخص
مثل <األب واكٌم مبارك> الذي عرف كل أوروبا على الفكر اإلسبلمً والفكر العربً ،وشخص مثل
األب <مٌشال حاٌك> الذي كتب كتابه منذ  40عاما ً <المسٌح واإلسبلم> ،وما كتبه د· <أنطوان حكٌّم>
عن العمل الرهبانً والعمل الثقافً ،ولكن نحن ال نقرأ ،بل نسمع الخطاب السٌاسً ،نعم إن الخطاب
السٌاسً أنكفؤ·
مساواة بين المسلم والمسيحي { الكبلم الذي قاله األب مونس هل احدث شًء من االنعزالٌة فً
االصطفاف المسٌحً؟  -حكٌم :المسلمٌن المتزمتٌن فً الدولة العثمانٌة رفضوا فكرة المساواة بٌن المسلم
وغٌر المسلم وكان هناك مإرخ عثمانً كتب حول هذا الموضوع ،فٌشرح لنا كٌف ان المسلمٌن اعتبروا
بؤن هذه خسارة كبٌرة لهم با ن ٌحصل مساواة بٌن المسلم وغٌر المسلم داخل الدولة العثمانٌة ،وقد صدر
فً المقال الذي كتبه المإرخ التركً <احمد جودت> <لقد نتج عن الخط الهماٌونً ردة فعل عنٌفة فً
كل انحاء السلطنة ،وكان المستاإون ٌرددون لقد خسرنا حقوق امتنا المقدسة التً دفع أجدادنا دمهم ثمن
لها> فالمسلمون الذٌن رضوا هذه المساواة ،وهذا ما ٌفسر لنا الشًء الذي حصل فً أواخر القرن التاسع
عشر ،فلماذا عندما سقطت الدولة العثمانٌة وعلى الرغم من ان العرب كانوا متحمسٌن للفكرة القومٌة
الن بنظرهم كانت ستخلصهم من الدولة العثمانٌة ،ولكن أصبح هناك شًء من التردد وخصوصا عند
مسٌحٌٌن لبنان وطالبوا بإنشاء دولة منفصلة·
رفض اإلنعزال { لكن هناك اتهامات حالٌا ً بؤن االندماج فشل؟  -حك ّيم :عندما سقطت الدولة العثمانٌة،
فكان بذاكرة المسٌحٌٌن مذابح االرمن واحداث عام  1860فً لبنان ،وعندما سقطت الدولة العثمانٌة،
ومساو لآلخر ،ولكنهم لم
كانت هذه المرحلة بالنسبة لهم ظرف بؤن ٌخلقوا كٌان ٌكون فٌه المسٌحً الحر
ٍ
ٌخلقوا دولة مسٌحٌة ،فمن ٌقول بؤن مسٌحًٌ لبنان طالبوا بدولة مسٌحٌة فإنه غٌر صحٌح ،بل هم طالبوا
بدولة لٌعٌشوا فٌها احرارا ،الن فً البلدان المجاورة بقً دٌن الدولة هو اإلسبلم ،والمسلم العربً الذي
ٌُلغً الدولة القومٌة التً نشؤت على انقاض الدولة العثمانٌة فإنها لم ُتلغً حنٌن المسلمٌن إلى دولة
اسبلمٌة تحكمها الشرٌعة ،لهذا السبب حاول المسٌحٌٌن مكان ما استطاعوا فً لبنان خصوصا بعد فشل
ومساو للمسلم ،اآلن وما
تجربة ارمٌنٌا حٌث لم ٌستطٌعوا ان ٌنشإوا دولة ٌكون فٌها المسٌحً حر
ٍ
حصل من الهجرة المتزاٌدة وما تبلها ألن المسٌحً الذي ٌعٌش فً الكٌان اللبنانً وكان وقتها قادرا
على ان ٌطالب بدولة مسٌحٌة ولكنه لم ٌفعلها ،النه ٌعلم بؤن مصلحته هو ان ٌعٌش فً محٌطه العربً،
فمن مصلحتنا نحن ان ال نكون معزولٌن عن العالم العربً ،فنحن من صلب هذا العالم وموجودون هنا
من آالف السنٌن ،فإذاً جذورنا موجودة هنا ومن مصلحتنا التعاٌش مع اآلخر ،ولكن نرٌد ان ٌقبلنا
اآلخر·
إنكفاء مشترك  -شعيب :ال ٌجوز ان نضع المسٌحٌٌن فً خانة واالصبلحٌٌن والمسلمٌن فً خانة
أخرى ،فكان هناك حركة وعً ٌقودها المسٌحٌٌن والتحق فٌها بعض المسلمٌن ،وهذه حركة الوعً التً
قامت ،فلوال اعُطً للمسٌحٌٌن فرصة اكثر لكان اصبح فٌها إلتحاق اكثر وازداد المسلمٌن الذٌن آمنوا
بعملٌة النهضة وبالقضٌة القومٌة العربٌة ،ولكن الذي حصل بعملٌة االنكفاء هو أننا لٌس لدٌنا القدرة على
بناء دولة حدٌثة بعد فً الوطن العربً هناك محاوالت لبناء الدولة ،الدولة الحدٌثة ولكن لم ٌكتمل هذا
البناء ،واالمر الثانً هو ان االنكفاء الذي حصل عند المسٌحٌٌن العرب حصل اٌضا عند النهضوٌٌن
ال عرب النه لم نعد نرى اشخاصا بعدد كبٌر من المسلمٌن كما هو الحال عند المسٌحٌٌن ،فهذا االنكفاء
نراه بعد  1975فان االنكفاء حصل عند المسٌحٌٌن ،فؤٌن اصبح دور النهضوٌٌن المسلمٌن؟ فهو لٌس
موجود فمعظمهم فً منازلهم ألن أٌة حركة نهضوٌة بحاجة إلى مساحة من الحرٌة وهذه المساحة عندما
تضٌق تضٌق على المجموعة ولكن فً رأًٌ ٌجب ان ال تؤخذ المسٌحٌٌن كطرف والمسلمٌن كطرف،
فالمشكلة تصٌب المجتمع ككل ،اآلن ٌوجد قضٌة الوجود اإلنسانً اإلسبلمً وهذه ازمة نظام فً العالم
اإلسبلمً ،فإن العدد لعب دورا لكً ٌوجد نقطة فً الثقافة اإلسبلمٌة وهً ازمة نظام فً الثقافة

اإلسبلمٌة ،فنحن من تارٌخ <عمر بن الخطاب> لغاٌة الٌوم ال ٌوجد انتقال سلمً للسلطة فً اإلسبلم،
واألمر الثانً فالذٌن ٌنادون بدولة اسبلمٌة لٌس لدٌهم لغاٌة اآلن نموذج للدولة اإلسبلمٌة التً ٌرٌدون
اقامتها والتً ٌفكرون فٌها ،وهذه تنعكس لٌس فقط على االقلٌات المسٌحٌة بل على االقلٌات اإلسبلمٌة
والتً هً موجودة فً الوطن العربً·
التعددية  -سنو :أود التكلم عن قٌمة االندماج ،فنحن اكبر خطؤ نقع به هنا حتى فً لبنان هو بؤننا نحن
مجتمع مندمج لم ٌعد ٌوجد مجتمعات مندمجة ،بل باتت مجتمعات متعددة ،فنحن ٌجب علٌنا ان نعترف
بؤنه ٌوجد تعددٌة ثقافٌة وٌوجد قواسم مشتركة فالمسٌحٌون هم رواد القومٌة العربٌة هم الذٌن ابدعوا
بالشعر وباألدب والعلم وبالجمعٌات العلمٌة واألدبٌة فٌجب علٌنا التخلص من فكرة االندماج ،نحن مجتمع
بإمكاننا التعاٌش عندما نعترف بثقافة اآلخر ،ولدٌنا مظلة والتً هً الدولة اللبنانٌة·
{ لكن هناك قضٌة فً االعبلم وفً المجتمع وهً قضٌة المسٌحٌٌن العرب فهناك حرق لكنائس فً
مصر وتهجٌر فً العراق؟
 سنو :هذه أزمة أ نظمة ،والمظلة الكبٌرة هً النظام ،الذي ٌقوم على فكرة اسبلمٌة والتً هً التماٌزبٌن المسلم والمسٌحً ،نحن ال شًء ٌحل لنا مشكلتنا اال الدولة المدنٌة التً ٌكون فٌها مساواة وعدالة
ودٌمقراطٌة ،فالمسٌحٌون كان لدٌهم امل بؤنه بعد ما انتهت الدولة العثمانٌة ندخل بالدول القومٌة ،ولكن
أتى الحكم العسكري والذي هو أسوأ من الدولة العثمانٌة فؤقاموا دٌكتاتورٌات فـ <عبد الناصر> قال بؤن
اإلسبلم هو دٌن الدولة والسادات قال بؤن مصدر التشرٌع هو اإلسبلم ،فالدور بدأ ٌختفً وذلك بسبب
المجتمع والنظام ،ثقافة مجتمعٌة وثقافة طائفٌة وخصوصا عند المسلم ،ففً اعتقادي ومن خبلل عبلقتً
مع اصدقائً المسٌحٌٌن انه دائما ً لدٌنا فكرة وهً ان المسلم هو الذي ٌإتمن على الوطن وهو الذي
ٌحافظ علٌه ،والمسٌحً هو إنسان درجة ثانٌة وتعاون مع الصلٌبٌٌن ومع الغرب ولكن هذه جمٌعها
تارٌخٌا ً ٌوجد فٌها إثباتات بؤن الكثٌر من المسلمٌن تعاونوا مع الصلٌبٌٌن ،وعلٌنا التخلص من فكرة
التخوٌن والتماٌز فالحقوق متساوٌة هً التً منح االطمئنان للجمٌع·
{ هل العدو لعب دوره في قضية اإلنكفاء ،وهناك قول بأن الكثير من المسيحيين بأنهم لم يفصلوا ما
بين العروبة واإلسالم ،فهل هذا أثر على هجرة المسيحيين؟
الهجرة  -األب مونس :أنا ال أرى بؤن هناك هجرة ،فإن هذه المساحات من الحرٌة التً نطلبها وهذا ما
حصل فً أ لمانٌا عندما اضطهد البروتستانت ،والٌهود الذٌن هربوا من هتلر ذهبوا وفتشوا على الحرٌة،
فحٌث ُتقمع الحرٌات تحدث الهجرة ،ففً بٌروت كن نحن بإرة الحرٌات وقتل <صبحً صالح>
والمفتً <حسن خالد> وانزل عن الكراسً بعض المفكرٌن المتنورٌن ،من هنا فإن الهجرة هً مرتبطة
مباشرة بالحرٌة ولٌس فقط بالمسٌحٌٌن ،فالمسلمون مقموعون أكثر من المسٌحٌٌن ،فالهجرة الٌوم تطال
الشباب وألنه فً الحقٌقة لم ٌعد ٌوجد وسط إنسانً ٌعٌشون فٌه ال فً الشارع وال فً المنزل وال فً
المدرسة ،ولٌس لدٌهم متنفس ثقافً وحضاري وال رقص وال شرب وال حرٌة تفكٌر وال حرٌة اختبلط
بالزواج وال زواج مدنً·
أنا أرى بؤن لبنان اقتصادٌا هو نامٌا ً أكثر من غٌره ،فاقتصاد لبنان الٌوم دخل عصر الكمبٌوتر
واالنترنت ،ولكن األزمة الكبٌرة فً لبنان هً أزمة الحكم وباألمن لم ٌعد بإمكاننا بعد اآلن ان نإمن أال
على أوالدنا وال على مستقبلنا·
الدولة اإلسالمية وهواجس المسيحيين { حك ّيم :إنا قلت بؤن الدولة القومٌة لم تلغ حنٌن المسلمٌن إلى
دولة إسبلمٌة وبنوع خاص رجال السلطة فهإالء كان من مصلحتهم بؤن ٌلعبوا بالورقة اإلسبلمٌة
لٌتمكنوا من االستمرار فً اإلمساك بالشارع اإلسبلمً ،ولكن الطبقة المثقفة فً الشارع اإلسبلمً

اقتنعت بفكرة الدولة القومٌة ولكن عامة الشعب لم تقتنع بها ،فؤنا شخصٌا ً هكذا اقرأ التارٌخ ،فالٌوم
ظهرت عند الشٌعة والٌة الفقٌه وعند الس ّنة ،بدأ ٌُحكى بالخبلقة من جدٌد ،فؤنا اعتقد بؤن الدور المسٌحً
تقلص بسبب هجرة المسٌحٌٌن ،ولكن هإالء المسٌحٌٌن الذٌن هم فً الخارج لهم دور ثقافً ولهم دور
فً صلة الوصل بٌن البلدان التً استقبلتهم وبٌن العالم العربً ولذلك ٌجب على الدولة العربٌة ان
تحتضنهم وان تستفٌد من إمكانٌاتهم ،فنحن مشكلتنا مع المسلم بهذه المنطقة هً ان ٌقبلنا ،بؤننا نحن
مختلفٌن عنه ونحن لنا حقوق ،وان ٌكف المسلم عن المناداة بالدولة اإلسبلمٌة والشرع اإلسبلمً فإن
حكم حزب البعث ان فً العراق او فً سورٌا كان من أفضل أنظمة الحكم بالنسبة للمسٌحٌٌن ،فمنذ
أسابٌع كان احد نواب حزب هللا <علً فٌاض> ٌتكلم عن التعدي على األمبلك العامة وٌقول بؤن هذا
التعدي ال ٌجوز ألنه ٌخالف الشرٌعة ولم ٌقل بؤنه مخالف للدستور والقانون·
 شعيب :بالنسبة للوضع اللبنانً الدور المسٌحً فً لبنان اصبح حالٌا ً دوراً مهمشا ً نتٌجة هذا الصراعالس ّنً -الشٌعً وبالتالً اٌضا ً للموقف المسٌحً موقف غٌر مسإول عند القٌادات المسٌحٌة فهً غٌر
مسإولة وهً فً تجاذب مستمر حتى تحقق مكاسب شخصٌة·
نحن الٌوم أمام خٌارات صعبة ،إما أن نكون ضمن نظام شمولً او فً ظل نظام ٌضطهد المسٌحً،
هناك مؤزق باألنظمة العربٌة كلها واضعف حلقة هً المسٌحٌٌن ووجودهم وكل األقلٌات·
إلغاء الطائفية السياسية وهواجس المسيحيين  -د· سنو :أرٌد أن أتحدث عن الطائف وهو دستور جدٌد
للبنان على أمل أن تلغى الطائفٌة السٌاسٌة وهذا لم ٌتحقق ،الن دولة الوصاٌة السورٌة كان همها عدم
إلغاء الطائفٌة السٌاسٌة وبقاء لبنان منقسم على نفسه ،وطالما ان لبنان منقسم أي أنهم سٌتدخلون ،فإلغاء
الطائفٌة السٌاسٌة كما أتت ضمن اتفاق الطائف بتشكٌل لجنة·· إلخ ،ولو على مدى بعٌد ٌجب التحضٌر
له ،فؤوالً ٌجب االستفادة منها بؤن ٌشعر المسٌحً انه لٌس خائفا ً من األكثرٌة اإلسبلمٌة ،هذا ال ٌتحقق إال
بإقامة دولة مدنٌة ال ٌتحقق اال بدٌمقراطٌة وثقافة مجتمعٌة وخصوصا عند المسلم ،واحمل المسإولٌة لما
ٌحصل للمسٌحً بالعالم العربً إلى األنظمة الحاكمة والمجتمع نفسه·
فهذه األنظمة عندما تقوم وتضع دساتٌر لمصلحة طائفة معٌنة وهٌمنة المسلمٌن على الحٌاة السٌاسٌة
واالجتماعٌة فالمسٌحً لم ٌعد لدٌه دولة ٌلجؤ الٌها لتحمٌه ،والمشكلة الكبرى وما نراه فً العراق وسورٌا
نرى الحضور المسٌحً بالمظاهرات ضد النظام فً سورٌا ومصر ضعٌفة ألن الخوف من وصول
اإلخوان المسلمون إلى السلطة فالمسٌحً ٌفضل ان ٌبقى االمر كما هو وال ٌسٌطر تٌار إسبلمً خطٌر
جداً ،وٌفضّل النظام الدٌكتاتوري علمانً نظام إسبلمً
الطائف  -األب مونس :الطائف كرّ س بالدستور المناصفة وكرس المواقع األساسٌة للمسٌحٌٌن بعٌداً عن
العدادٌة؟ وقدم التطمٌنات للمسٌحٌٌن؟  -الحقٌقة ،اننً باألساس كنت ضد االتفاق (الطائف) ،وأنا ال أرٌد
فً مدرستً او مكان إقامتً أن طبق علٌها أي شرٌعة الننً فً عمقً أرٌد حرٌتً·
والطائف أعطى ضمانات خاصة وان لبنان رسالة ولٌس عملٌة دٌمقراطٌة وحشٌة عددٌة ولٌس بالعدد
تبنى الشعوب العمل المجتمعً توافقً ،وأذا توافقنا على دٌمقراطٌة نوعٌة وانا لست مع إلغاء الطائفٌة
السٌاسٌة ولكن انا مع الغاء الطائفٌة الوظٌفٌة ،والطائفٌة السٌاسٌة هً من ضمن جماعات اعتمدت
الطائفٌة فبل ٌمكننً أن أقول لؤلرمنً انك غٌر ارمنً وال تتذكر المذبحة او الشٌعً أقول له (ال تبك
على الحسٌن فً عاشوراء) وما أفضله إلغاء الطائفٌة الوظائفٌة حتى ٌتقدم المرشح االمثل بالكفاءة
والنوعٌة والمدنٌة والحرٌة هً األساس لبناء الوطن الجدٌد·
وأنا أر غب بنظام دٌمقراطً تؤسٌسً قائم على قرار مجلس نواب وقرار الشعب ولٌس قرار بالوحً
اإللهً والمشروع المسٌحً سقط منذ زمن من رأسنا·

 سنو :والٌوم ،عندما تغادر إلى منزلك تشعر بداخلك انك غٌر متفائل ،ألن التطور الجاري الٌوم هوللخلف ولٌس لؤلمام .فالمخالفات ضمن الطائفة الواحدة والتغطٌة السٌاسٌة خطؤ فمن ٌبنً على
المشاعات ،أو ٌستعمل سبلحه موجود بالشارع فكٌف ٌمكن ان أتفاءل؟
{ هل الطائف اعطى االطمئنان للمسيحيين؟ -حك ّيم :هناك نقطة تحدث عنها الطائف فً بداٌة الدستور
وهً إلغاء الطائفٌة السٌاسٌة فً المادة ·95
إن إلغاء توزٌع المقاعد بٌن الطوائف الدٌنٌة سٌإدي بالتالً إلى فرض اراء الطائفة الدٌنٌة األكثر عدداً
على الطوائف األقل عدداً· وأضاف :من المحتمل اال ٌإدي هذا االلغاء إلى تهدئة دٌنٌة كإثارة احتجاجات
األقلٌات التً لم تعد ممثلة ألنها ستقع تحت سٌطرة الطوائف األخرى·
سٌئات وإٌجابٌات الطائف فالطائف له اٌجابٌات إلنهائه الحرب ولم تكن لمصلحة المسٌحٌٌن ،وثبت
الكٌان اللبنانً كوطن نهائً لكل أبنائه وكرّ س المناصفة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،وسٌئاته انه سلط
السٌف على رإوس المسٌحٌٌن بإلغاء الطائفٌة فً المقدمة والمادة ( )7وهذا ٌتناقض مع الحرٌات التً
تنص فً الدستور ان اللبنانٌٌن متساوون أمام القانون ،وٌتمتعون بنفس الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،فكٌف
نقول انهم ٌتمتعون بحقوق إذا أخذت طائفة تحكم بقٌة الطوائف ،اي هناك تناقضا ً بٌن الدستور وبٌن
إلغاء الطائفٌة السٌاسٌة ،وهذا سٌف مسلط على رأس المسٌحٌٌن·
وكل ما احتدم األمر ،زعماء المسلمٌن (كالرئٌس بري) ٌصعّد بإلغاء الطائفٌة السٌاسٌة كنوع من
التخوٌف وهً خطر على المسٌحٌٌن·
{ كيف يمكننا أن نعطي االطمئنان للمسيحيين؟·
 شعيب :فً رأًٌ أن كل القوانٌن التً وضعت سواء فً الطائف أو فً غٌره ،إذا لم ٌكن هناك ثقافةتسامح فً المجتمع عكس ما نعٌشه حالٌاً ،فالثقافة السائدة فً مجتمعنا اآلن هً ثقافة الفتنة ،فبل ٌمكن أن
نحصل على أي شًء ببناء الوطن للمسٌحٌٌن أو لغٌرهم اال بثقافة التسامح وهذا غٌر موجود ،والخوف
الكبٌر أٌضا ً هو ان تخلق أصولٌة مسٌحٌة ،بمعنى انها تكون عملٌة ردات فعل ألن المجتمع ال ٌتحمل
هكذا ردات فعل·
مجتمعاتنا بحاجة للكبلم الصرٌح ولٌس للمواربة فً الكبلم ،ألن مجتمعنا ال ٌتحمل حالٌا ً أي غموض فً
الكبلم ،أو أي تفسٌر فً الكبلم لعدة نواح ،نحن بحاجة إلى وضوح فً الكلمة حالٌاً ،ألن السٌف مسلط
على رقاب كل الذٌن ٌرٌدون بناء الوطن ولٌس فقط المسٌحٌٌن·
{ هل هذا يسد الثغرة السلبية في قضية إلغاء الطائفية وإعطاء حقوقهم للمسيحيين؟·
 د· سنو> عام  1931فً مصر عندما حصلت االنتخابات تراجع عدد النواب المسٌحٌٌن المنتخبٌنبشكل كبٌر ،وذلك ألن عام  1928تؤسس حزب االخوان المسلمٌن وبدأ ٌطرح الدولة والمجتمع
اإلسبلمً وبقً لهم حضورهم فً مصر ،عندما جاء عبد الناصر بدأ ٌغٌب الحضور المسٌحً على
الصعٌد السٌاسً ،فؤصبح عبد الناصر هو الذي ٌعٌن ،فمن أصل عشرة نواب فً مجلس الشعب ٌؤتً
بـ 6أو  7مسٌحٌٌن·
وعندما قال البطرٌرك عام  2005بؤنه <لم تتركوا لنا المجال النتخاب نوابنا> وذلك الن المناصفة
تآكلت وأصبح الجمٌع متعصباً ،فؤنا ضد الدائرة الصغٌرة ،ولكن ماذا ٌفعل المسٌحً؟·

حماية واستعادة دور المسيحيين { كٌف نحافظ على دور المسٌحٌٌن فً المشرق؟ وماذا عن المشاركة
بالسلطة وإلغاء الطائفٌة السٌاسٌة؟·
 األب مونس :نستعٌد هذا الدور ونحمٌه بالتالً: - 1أن نقول لرجال الدٌن كفوا عن الكبلم باسم هللا فً القضاٌا السٌاسٌة واحكوا عن هللا ،ولنكتفً بالقول
ماذا ٌرٌد هللا منا؟ وتحدثوا عن الروح ولٌس بالتوجه إلى الزعماء السٌاسٌٌن·
 - 2علٌكم تحرٌر الفكر الدٌنً من النظام الدٌنً·
 - 3إعادة النخبوٌة إلى اللبنانٌٌن ،فً العقل أم فً اللبس أو بالكبلم التً تجعل من وطننا وطن النخبة·
 - 4أن تمتلك وسائل إعبلم التطور فً الكمبٌوتر وما نطلبه هو إعادة جمالٌة الوطن باللغة الصحٌحة
وباللقاء والحٌاة والتعبد هلل· وعن السٌنودس نحن ملتزمون به وتخطٌناه ،عندما أقمنا المجمع البطرٌركً
ضمنها  4سنوات مجمع بطرٌركً ودراسات ثورة هائلة باالقتصاد والسٌاسة والدٌن والطقوس ،ال
تتصور مدى الثورة <اللوثرجٌة> التً حملناها وهً لٌست موجودة فً اإلسبلم ،ما بٌن الكتابات
واألناشٌد والموسٌقى والرسوم· نهضة كبٌرة لم ٌصل إلٌها المسٌحٌون بعد ،والمبلمة هنا لٌست على
المسلمٌن·
وبعدها أقمنا الثوابت المارونٌة وشرعة العمل السٌاسً وانتخبنا البطرٌرك الجدٌد ،ونحن لم نمش بعد،
واألمر أن دورنا لم ٌنته ،ولكن شعبنا متعب ومرهق مادٌا ً وفكرٌا ً وسٌاسٌاً ،بطاركة السٌاسة القادة الكبار
غائبٌن ،وهناك أشخاص لٌسوا قادة سٌاسٌٌن وال ٌقٌمون للسٌاسة وزنا ً وال ٌعطونها مفهوما ً سٌاسٌا ً
حقٌقٌا ً·
{ نحن بحاجة إلى تغيير في النظم السياسية ،لتفعيل دور المسيحيين والحفاظ على دورهم في
المنطقة؟·
 حك ّيم :اعتقد أن هناك بعدٌن ،بعد سٌاسً وآخر ثقافً ،ففً البعد السٌاسً فإذا أردنا أن نوجد مجتمعا ًمتجانساً ،وأن نتحدث عن االندماج علٌنا:
اوالً :إٌجاد دولة علمانٌة ،أي فصل الدٌن عن الدولة ،فإن ما قاله الدستور عن إلغاء الطائفٌة السٌاسٌة
ٌجب أن نحذف كلمة <السٌاسٌة> وٌقال إلغاء <الطائفٌة> وانتهٌنا·
فؤنا لدي تصرٌح للبطرٌرك خرٌش عام ٌ 1975قول فٌه أن الحل الوحٌد للبنان هو إلغاء الطائفٌة ،بكل
اوجهها ،وتبنً العلمنة الشاملة ،فاذاً الحل األوّ ل هو إلغاء الطائفٌة بكل وجوهها وخلق دولة علمانٌة،
وهذا ال ٌعنً إننا سنذهب إلى اإللحاد ،فهذه لٌس لها عبلقة باإللحاد ،وحتى فً الزواج المدنً ،فمثبلً فً
فرنسا حٌث ٌوجد فصل الدٌن عن الدولة فان الشخص المإمن الذي ٌرٌد ان ٌتزوج فً الكنٌسة ،فمن بعد
أن ٌعقد زواجه مدنٌا ً ٌذهب إلى الكنٌسة وٌعقد زواجه كنسٌا ً·
ثانٌا ً :تحدٌد الفكر من الكابوس الدٌنً ،فٌجب علٌنا التخلص من هذه العملٌة ،ونترك ال ّناس تف ّكر وتقول
ما ترٌد·
ثالثا ً :الثقافة والتعلٌم ،فلهما دور مهم ،علٌنا أن نعلم اوالدنا فً المدارس على التسامح واالنفتاح ،وعلى
خطب رجال الدٌن إن فً الكنٌسة أو فً الجامع ،أن تكون ُخطبهم ُخطبا توافقٌة ،فلٌس بالضرورة أن

تكون طائفٌة ،فهناك إذاعات تنقل خطب ٌلقونها بغٌر بلدان عربٌة ،كلها نعرات طائفٌة لٌس فٌها إال القتل
والجهاد ،فلماذا نحن نفتش عن السلبٌات ولٌس عن اإلٌجابٌات؟ ولماذا ال نحاول أن نجد قواسم مشتركة،
ولماذا ال نحاول ان نجمع بدل أن نفرّ ق؟·
{ ما المطلوب أيضا ً من المسلمين؟·
 شعيب :هناك شًء خطٌر فً لبنان هو أن مساحة العٌش المشترك تضٌق ،ووصلت إلى ما دونالـ %5وهذه خطرة جداً ،فكنت عندما اذهب إلى الثانوٌة كنت أجد من كل الطوائف فً الثانوٌة ،أما اآلن
فلٌس هذا ما ٌجري ،فالطالب فً االبتدائً وفً الثانوي وحتى فً الجامعة سٌحصل على ثقافة من نوع
صفاء مذهبً وهذه خطرة جداً ،ونبلحظ أن هناك عدداً كبٌراً من الشباب من هذا الجٌل حالٌا ً لٌس لدٌه
أي معرفة سوى ما ٌسمعه من وسائل الئلالم· لذا فان ضٌق مساحة العٌش المشترك وصفاء بعض
المناطق اللبنانٌة هنا تكمن الخطورة ،وبما أن المسلمٌن ٌخافون من كلمة <دولة علمانٌة> إذا فلنطبق
دولة القانون·
سنو :انا ضد مصطلح العٌش المشترك ،فهذا <تعاٌش؛ ،فنحن لسنا مجتمع مندمج ،حتى قبل الحرب لم
نكن مجتمعا ً مندمجاً ،صحٌح انه كان هناك اختبلط ،ولكن كانت عبلقات وظٌفٌة وبروتوكولٌة ،المإشر
على المجتمع المندمج هو الزواج المختلط وهذا لٌس موجوداً ،واألب مونس قال بؤنه ٌتؤمل بؤن نتمكن
نحن من التخلص من هذه الحالة ،فهذا مشروع دولة ما قاله األب ،ألن حتى مجتمع مدنً لوحده ال
ٌستطٌع أن ٌإسّس لهذه الحالة التً تنقلنا من زماتنا إلى مجتمع دولة حدٌثة ،فهً بحاجة إلى دولة
ومجتمع مدنً واالثنان غٌر موجودٌن ،ال الدولة وال المجتمع المدنً ،لذا فان المنطلق للتخلص من هذه
الحالة بملعب المسلمٌن أكثر مما هو بملعب المسٌحٌٌن·

األب ٌوسف مو ّنس:
حماٌة الدور المسٌحً
بإبعاد رجال الدٌن عن
السٌاسة ،واستعادة
األمن والحرٌات
وإٌجاد ق

د .عبد الرإوف سنو :فً

لبنان تعددٌة ثقافٌة
والمسٌحٌون روّ اد فً
السٌاسة والثقافة والتعاٌش
ٌكون باإل

د.علً شعٌب :التجاذب
بٌن القٌادات المسٌحٌة
والصراع السنً -
الشٌعً ألغى مقوّ مات
لبنان وأوجد الهواجس

د .انطوان حكٌّم:
الدعوة إلقامة الدولة
اإلسبلمٌة أوجدت
هواجس لدى المسٌحٌٌن
وإلطمئنان بدولة مدنٌة
قوي

