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حول الوجود المسٌحً فً المشرق
محمد الس ّماك

نشر الدكتور عبد الرإوف سنو ،المإرخ وعمٌد كلٌة التربٌة سابقا ً فً الجامعة اللبنانٌة ،بحثا ً عن الوجود
المسٌحً فً الشرق .انطلق فً هذا البحث من أمر أساسً وهو االعتراف بوجود مشكلة فً العالقات
اإلسالمٌة المسٌحٌة على المستوى العربً .وكما ٌقول عالِم االجتماع البرٌطانً هاكسلً ،فان تعرٌف
المشكلة هو نصف الطرٌق إلى حلها .ولقد حاول الدكتور سنو تعرٌف المشكلة من خالل ظواهر ثالث:
الظاهرة األولى هً الهجرة المسٌحٌة وعالقتها باإلرهاب الذي مارسه بعض الحركات اإلسالمٌة.
والظاهرة الثانٌة ،هً اإلسالموفوبٌا وعالقتها بالمصالح السٌاسٌة واالقتصادٌة .أما الظاهرة الثالثة ،فهً
عدم حل المشكلة الفلسطٌنٌة وعالقتها بتنامً األصولٌة المسلحة .ومن خالل محاولته الربط بٌن هذه
الظواهر ،أوضح أمراً أساسٌاً ،وهو ان كال ّ منها ٌشكل أساسا ً لتبرٌر األخرى ولرفدها باألسباب الموجبة .
ٌشٌر د .سنو إلى تجلٌات اإلسالموفوبٌا فً الغرب وآخرها كما ذكر الصور الكارٌكاتورٌة للنبً محمد
وإحراق القرآن الكرٌم ومنع بناء المآذن..الخ .وفً اعتقادي ان اإلسالموفوبٌا تؤسست على ثقافة رفض
الدٌن بالمطلق .ذلك ان الثقافة الغربٌة تتماهى بالالدٌن وبؤن الهوٌة األوروبٌة فكت ارتباطها بالدٌن منذ
أكثر من مابة عام .والدلٌل على ذلك ،رفض اللجنة المكلفة وضع الدستور األوروبً الموحد برباسة
فالٌري جٌسكار دٌستان اإلشارة إلى المسٌحٌة على أنها مكون من مكونات الهوٌة أو الشخصٌة أو الثقافة
األوروبٌة .ولكن المجتمع الغربً عندما ٌصطدم ٌومٌا ً بالحضور اإلسالمً الكثٌف فً المساجد
والشوارع والمطاعم والمدارس ٌفاجؤ بعودة الدٌن من بوابة اإلسالم .فتشتد مشاعر الكراهٌة والرفض،
وكلما عبّر الغربٌون عن هذه المشاعر ،كلما وجد المتطرفون اإلسالمٌون فً ذلك استفزازاً لهم .وبما أن
مسٌحًٌ الشرق هم هدف فً متناول الٌد ،فإنهم غالبا ً ما ٌدفعون الثمنٌ .عزز ر ّد الفعل هذا الخطؤ اآلخر
والمتمثل فً عدم التمٌٌز بٌن الغرب كمنظومة سٌاسٌة اقتصادٌة عسكرٌة ،والمسٌحٌة كدٌن ٌبشر
بالمحبة ،وانه رسالة سماوٌة انطلقت من هذا الشرق كغٌرها من الرساالت السماوٌة األخرى (الٌهودٌة
واإلسالم).
لقد تناول بحث الدكتور سنو عدداً من القضاٌا الشابكة أتوقف أمام بعضها:
الهجرة المسٌحٌةٌ .ذكر البحث "ان هجرة المسٌحٌٌن نحو الغرب تزامنت مع ما ٌسمى اإلرهاب
اإلسالمً ضد المجتمعات الغربٌة" .ولكن فٌما نعلم ،فان الهجرة سابقة لظاهرة اإلرهاب ،وإن كانت
ازدادت بعدها .وكانت هجرة إسالمٌة مسٌحٌة .وذكر الدكتور سنو عن حق ان الهجرة المسٌحٌة تإدي
إلى خسارة الكفاءات العلمٌة والفنٌة والثقافٌة .ولكنها فوق ذلك تإدي إلى تفكٌك نسٌج المجتمع العربً،
وهذا أخطر وأسوأ .ومن أسباب هذه الهجرة االعتداءات واالحتالالت اإلسرابٌلٌة والتدهور االقتصادي
وتراجع التنمٌة وفرص العمل واالستبداد السٌاسً وانتهاك الحرٌات العامة.
وعندما ٌتحدث عن تنامً األصولٌة ،فانه ٌعزو ذلك إلى عدم حل المشكلة الفلسطٌنٌة .وهذا صحٌح
بالتؤكٌد .ولكن ربما كان من المفٌد أٌضا ً الحدٌث عن األصولٌة الٌهودٌة فً إسرابٌل (إسرابٌل بٌتنا
غوش اٌمونٌم) وعن المسٌحانٌة الصهٌونٌة فً أمٌركا ،وذلك إضافة إلى حدٌثه عن األصولٌة

اإلسالمٌة :صوارٌخ غزة .ثم انه تحدث عن "الصلٌبٌة" الجدٌدة (تصرٌح الربٌس جورج بوش)
والصلٌبٌة القدٌمة (الفرنجة) والصلٌب منهما براء ،ذلك ان من ضحاٌا الصلٌبٌة القدٌمة كان المسٌحٌون
الشرقٌون .فالقدٌسون الشهداء للكنٌسة القبطٌة هم الذٌن قتلوا على أٌدي الفرنجة .كذلك فان ضحاٌا
الصلٌبٌة الجدٌدة (االجتٌاح األمٌركً للعراق) كان المسٌحٌون الشرقٌون (السرٌان والكاثولٌك فً
العراق) ،فقد وجد هإالء أنفسهم بٌن فكً كماشة رد فعل التطرف اإلسالمً من جهة ،وهجمة المبشرٌن
االنجٌلٌٌن من جهة ثانٌة.
ان من المهم ،لدى الحدٌث عن أهل الذمة ،التؤكٌد على أن هذا النظام لٌس نصا ً دٌنٌاً ،ولم ٌقم على أساس
تشرٌع دٌنً ،ولكنه تنظٌم سٌاسً إنسانً اع ُتمد فً فترة تارٌخٌة محددة .ولقد مرّ علٌه الزمن وهو لٌس
نظاما ً ملزما ً وال إلزامٌا ً .وقد فقدَ مبرراته وأسسه خاصة بعد قٌام الدولة الوطنٌة .فً ضوء هذه المبادئ
العامةٌ ،دخل بحث الدكتور سنو إلى الحدٌث عن مسٌحًٌ الشرق (ولٌس عن المسٌحٌٌن فً الشرق)
على أساس دولة دولة.
أوالً عن مسٌحًٌ لبنان .استوقفتنً عبارة فً النص تقول "إزاحة المسٌحٌٌن عن مراكز السلطة العلٌا
وقواعد االقتصاد فً لبنان" .وفً علمً أن المسلمٌن والٌسارٌٌن لم ٌحاولوا أبداً إزاحة المسٌحٌٌن .كان
الهدف مشاركتهم فً السلطة .وعن رباسة الجمهورٌة اللبنانٌة (صٌ ،)33قول الدكتور سنو "ان الرباسة
ظلت عرفا ً للموارنة حتى اتفاق الطابف  9191ثم دستورٌا ً بعد ذلك بموجب االتفاق المذكور" .ولكن فً
علمً أٌضا ً أن اتفاق الطابف ال ٌنص على ذلك ،وال دستور  .9111فالرباسة للموارنة ال تزال عرفا ً.
ٌعتبر د .سنو عن حق ان دخول نواب مسٌحٌٌن إلى البرلمان فً أفالك زعامات إسالمٌة هو عٌب فً
التمثٌل (نواب مسٌحٌون مع حزب هللا أمل الحرٌري) .لكن العكس قابم أٌضا ً ( نواب مسلمون مع عون
وس ّنة مع حزب هللا) .وأنا مع الدكتور سنو بؤن انتخاب كل طابفة لنوابها هو خطوة إلى الوراء.
أشار البحث إلى موضوع الزواج المدنً  9111وقال انه لو نجح لفتح آفاق االنفتاح بٌن المسلمٌن
والمسٌحٌٌن .ولكن هناك اآلفاق التربوٌة والثقافٌة والرٌاضٌة والكشفٌة والسٌاسٌة التً تحتاج إلى من
ٌفتحها أٌضا ً من غٌر بوابة الزواج المختلط .ثم ان الزواج المختلط موجود ولو بشكل محدود  .إن تغٌٌراً
فً قوانٌن األحوال الشخصٌة من شؤنه أن ٌغٌر من بنٌة المجتمع اللبنانًٌ ،فترض أن ٌتم بالتفاهم ولٌس
بالتمرٌر ،أي بالمشاركة مع المرجعٌات الدٌنٌة المسٌحٌة واإلسالمٌة ولٌس من وراء ظهرها وبشكل
مفاجا لها ،كما حدث .ولعل هذا األسلوب فً محاولة تمرٌره كانت السبب فً إجهاضه.
تحدث البحث عن حزب هللا وعن "سٌطرته على الحٌاتٌن السٌاسٌة واالجتماعٌة ومشروعه لتطبٌق مقولة
والٌة الفقٌه مما ٌزٌد من مخاوف المسٌحٌٌن" (ص  .)33ال أعتقد ان الحزب ٌسٌطر ،بل لعله ٌحاول أن
ٌسٌطر على الحٌاة السٌاسٌة أما الحٌاة االجتماعٌة فؤمر آخر أشد استعصاء .ثم اننً ال أعرف ان للحزب
مشروعا ً لتطبٌق والٌة الفقٌه .وال أعتقد أن القوى المسٌحٌة المتحالفة معه تخاف من هذا المشروع غٌر
الموجود .فالناببان عون وفرنجٌة وسواهما من قادة القوى المسٌحٌة لم ٌعبروا عن هذا الخوف .هذا ال
ٌعنً طبعا ً ان الكتابب والقوات اللبنانٌة غٌر خابفة ؛ بل إنها تذهب فً التخوٌف إلى حد اإلدانة .وهذا
أمر ٌحتاج إلى وقفة هادبة لبحث أعمق .ولعل أخطر ما ٌصاب به أي مجتمع هو الخوف من الخوف.
ثانٌا ً عن مسٌحًٌ سورٌا 1ـ ٌصف الدكتور سنو وضعهم بؤنه " أفضل بكثٌر من وضع أقباط مصر".
كنت افضّل أن ٌكون أكثر تحفظا ً فٌصف وضعهم بؤنه أقل سوءاً من وضع اقباط مصر.
2ـ ٌعرب عن قلقهم من سٌطرة اإلسالمٌٌن على الحكم وٌقول إنهم ٌفضلون الخضوع لنظام شمولً

على مثل هذه السٌطرة .أعتقد أن التعمٌم هنا ٌحتاج إلى تدقٌق .فالقلق من سٌطرة اإلسالمٌٌن المتطرفٌن
موجود ولكنه قلق إسالمً أٌضاً ،واعتقد انه ٌمكن تقلٌل فرص سٌطرة هذا التطرف اإلسالمً بتعاون
إسالمً مسٌحً ،ولٌس بصمت إسالمً وانكفاء مسٌحً.
ثالثا ً عن مسٌحًٌ مصر .عندما قام المرشد العام لإلخوان المسلمٌن بزٌارة لبٌروت (للتعزٌة بالشٌخ
المرحوم فٌصل مولوي) جرى حدٌث خاص معه حول طموحات اإلخوان وانعكاسات ذلك على
المسٌحٌٌن األقباط .فذكر لً المرشد أن حركة اإلخوان مُنعت من التعبٌر السٌاسً عن نفسها طوال
عهود ناصر والسادات ومبارك ،وانه لم ٌسمح لها إال بالتعبٌر الدٌنً من خالل المساجد .ولذلك ،فُهمت
الحركة على غٌر حقٌقتها .أما اآلن وبعد الثورة ،فقد استطاعت أن تعبّر عن نفسها سٌاسٌا ً بإنشاء حزب
سٌاسً للمرة األولى .وكان مسٌحٌون أقباط أعضاء فً الهٌبة التؤسٌسٌة وفً القٌادة التنفٌذٌة للحزب
الجدٌد .أما األمر الثانً فً الحدٌث معه ،فكان حول ما قام به الربٌس أنور السادات فً عام  .9119إذ
ع ّدل الدستور (المادة الثانٌة )استرضاء لإلخوان المسلمٌن وعلى حساب المسٌحٌٌن .وتشكل هذه السابقة
مإشراً إلى أن األنظمة الشمولٌة ال تتردد فً التضحٌة بحقوق أقلٌة ت ّدعً حماٌتها ،عندما تجد أن لها
مصلحة فً استقطاب أكثرٌة ترٌد أن تحتمً بها.
تحدثت الدراسة عن نظرٌة ال ٌتبناها الدكتور سنو -تقول ان األقباط موجودون فً مصر قبل اإلسالم،
وان ذلك مبرر لنفً اإلسالم .الواقع ،هو أن كل المصرٌٌن أقباط ،بعضهم بقً على دٌنه وبعضهم أسلم.
انهم من عنصر واحد .فهل تبطل المواطنة بتغٌٌر الدٌن؟ .وكٌف ٌمكن لعشرة بالمابة من السكان أن تنفً
بالمابة؟.
التسعٌن
وتقول الدراسة ان السلطات المصرٌة ال تسمح للمسٌحٌٌن بترمٌم دور العبادة أو بناء أخرى جدٌدة ،إال
وفق شروط صعبة ،فً حٌن ٌتمتع المسلمون بكامل الحرٌة فً بناء المساجد وترمٌمها .الواقع ،ان
القانون الجدٌد فً مصر ٌساوي بٌن االثنٌن بعد توقٌف العمل بالقانون العثمانً القدٌم .ثم ان العهدة
النبوٌة لنصارى نجران تدعو المسلمٌن لٌس فقط لحماٌة الكنابس واحترامها ،انما للمشاركة فً بنابها.
وتحرم العهدة استخدام أي حجر من بناء كنٌسة فً بناء مسجد أو بٌت لمسلم .ولذلك فان من المهم
التمٌٌز هنا بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة من موضوع بناء الكنابس وترمٌمها وبٌن القانون الوضعً.
رابعا ً عن مسٌحًٌ العراق .من الواضح أن مسٌحًٌ العراق دفعوا ثمن استغالل االنتداب البرٌطانً لهم
فً القرن  91وهم ٌدفعون ثمن استغالل االجتٌاح األمٌركً لبالدهم فً القرن  .19وفً المرتٌن تمثل
الثمن بالتنكٌل بهم داخلٌا ً وبهجرتهم إلى الخارج .واالداة التنفٌذٌة فً الحالتٌن هً :التطرف اإلسالمً.
ولقد أشار الدكتور سنو إلى "انذار انصار اإلسالم"(؟) ( ص  )39وهو نص ٌوجع القلب ،لٌس فقط
لتطرفه ،إنما لتناقضه مع النص القرآنً الكرٌم ومع الوصاٌا النبوٌة الشرٌفة.
خامسا ً عن مسٌحًٌ األردن وفلسطٌن .هنا أقترح على الدكتور سنو ان ٌوسع دراسته لتشمل:
1ـ أهمٌة وثٌقة كنابس القدس  Kairosباعتبار االحتالل اإلسرابٌلً عمالً ضد اإلٌمان المسٌحً وضد
العقٌدة المسٌحٌة مثلها مثل العنصرٌة فً جنوب افرٌقٌا .وهً وثٌقة مسٌحٌة فلسطٌنٌة أُرسلت إلى جمٌع
المراجع الكنسٌة فً العالم.
1ـ أهمٌة حركات المقاومة الفلسطٌنٌة بقٌادات مسٌحٌة ( جورج حبش وناٌف حواتمة مثال)
3ـ أهمٌة موقف الكنٌسة األرثوذكسٌة العربٌة فً األردن وفلسطٌن الرافض لبٌع عقارات الوقف
األرثوذكسً فً القدس إلى إسرابٌل.

لقد وجدت فً دعوة المناضل خلٌل سكاكٌنً (ص  )31العتناق اإلسالم من أجل تكوٌن جبهة وطنٌة)
اساءة إلسالم ،ألنه ٌوحً ولو بشكل غٌر مباشر وكؤنه ٌتعذر اقامة جبهة وطنٌة على قاعدة إسالمٌة
مسٌحٌة؟
أخٌراً فً االستنتاجات واالقتراحات:
حسنا ً فعل الدكتور سنو عندما تحدث عن مسإولٌة األنظمة وكذلك عن مسإولٌة المجتمعات ،وخاصة
عندما تحدث عن المجتمعات اإلسالمٌة القابمة على النظرة السلبٌة لآلخر .ولكن استوقفنً قوله ان
تجربة الدولة المدنٌة فً العالم العربً فشلت .ولقد تساءلت :أٌن قامت الدولة المدنٌة حتى فشلت؟ هل
سمح لها أساسا ً بالقٌام؟ وكنت أود لو اتسع بحثه إلى اإلشارة إلى ورقة األزهر الشرٌف حول الدولة
الوطنٌة والدٌمقراطٌة واحترام الحرٌات والحقوق اإلنسانٌة والمساواة بٌن المواطنٌن والتً تشكل سابقة
مضٌبة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً .لقد كان على حق عندما حذر من النظام األكثري الدٌمقراطً،
وكان على حق أٌضا ً فً االقتراحات الثمانٌة التً اختتم بها بحثه القٌم وفً مقدمها الدعوة إلى:
قٌام أنظمة وطنٌة ودولة مدنٌة على أساس المواطنة ولٌس على أساس الدٌن تسود فٌها العدالة والمساواة.
ح ّل قضٌة فلسطٌن حالً عادالً ،وإلى التحرر من أغالل األصولٌة الدٌنٌة.
لقد قدم الدكتور سنو بحثا ً ٌتمٌز بالعمق والموضوعٌة وهو ما نحتاج إلٌه فً محاوالتنا فهم عمق
مالبسات وخلفٌات األحداث التً تعصف بنا فً الوقت الحاضر .ومن دون هذا الفهم ٌتعذر التفاهم..
وٌتعذر معه البناء المشترك للمستقبل الواحد.
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متري والسماك ومونس وس ّنو يناقشون
كتاب "الوجود المسيحي في المشرق
العربي"
ل.س
الوجود المسٌحً فً المشرق العربً" "

شكل محور الندوة التً تناولت اطروحة
الكاتب عبد الرإوف سنو حول الموضوع
والتً أقٌمت فً بلدٌة الشٌاح بدعوة من
"".حلقة الحوار الثقافً" و"مجلة الحداثة
األطروحة تمت مناقشتها خالل الندوة من
قبل الوزٌر السابق طارق متري واألمٌن العام للجنة الحوار اإلسالمً المسٌحً محمد السماك واألب
ٌوسف مونس.

ترحٌب من نضال دكاش التً أدارت الندوة ،ثم كلمة لجورج نعوم باسم بلدٌة الشٌاح ،فمداخلة للسماك
الذي لفت إلى ان سنو ربط بٌن الهجرة المسٌحٌة وعالقتها باإلرهاب واإلسالموفوبٌا وعالقتها بالمصالح
السٌاسٌة االقتصادٌة وعدم حل المشكلة الفلسطٌنٌة وعالقتها باألصولٌة المسلحة.
وأٌد السماك وجهة نظر سنو بؤن انتخاب كل طابفة لنوابها هو خطوة إلى الوراء ورأى ان حزب هللا ال
ٌمتلك مشروعا ً لتطبٌق والٌة الفقٌه وانه ٌسٌطر على الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة كما ٌقول فً
أطروحته معتبراً أن القلق من سٌطرة اإلسالمٌٌن تشكل قلقا ً للمسلمٌن كما للمسٌحٌٌن..
أما متري فاعتبر ان التخوٌف الذي ٌتعرض له المسٌحٌون هو عملٌة مهندسة ومسٌّسة وان األنظمة
المستبدة هً التً أضافت األقلٌات ،الفتا ً إلى ان التنوع فً آراء المسٌحٌٌن هو مصدر غنى للحٌاة العامة
ولٌس انقساما ً .ورأى ان دوافع تناقص المسٌحٌٌن فً العالم العربً التً تحدث عنها سنو فً أطروحته
موجودة منذ القدم وسببها األساسً الهجرة على اختالف مسبباتها ،مشٌراً إلى ان المسٌحٌٌن بحاجة إلى
من ٌقودهم ال إلى من ٌسوقهم".
".
ً
ً
من جهته ،أوضح مونس ان الوجود المسٌحً فً المشرق العربً كان وجودا انسانٌا خاضعا لتحوالت
التارٌخ والجغرافٌا وأن كل مسلم فٌه شًء من المسٌحً وبالعكس ،الفتا ً إلى ان القضٌة المسٌحٌة
المشرقٌة التً تحدث عنها سنو هً قضٌة كٌانٌة وجودٌة اكثر منها سٌاسٌة واجتماعٌة.
وشدد على ان السٌاسة هً ثرثرة اعطٌت لتفاهة الحٌاة ،مشٌراً إلى ان الغاء المسٌحً هو الغاء للمسلم
وان الخالص هو بالحب وان الوجع الحقٌقً هو فً فلسطٌن .ولفت سنو إلى ان ما دفعه لمعالجة هذا
الموضوع هو "رإٌة شرٌكً المسٌحً ٌعٌش فً الخوف بعد الحوادث التً شهدها العالم العربً فً ظل
التغٌٌر الحاصل التً لم ٌدخل بعد فً مسؤلة التغٌٌر االجتماعً فً العالقات اإلسالمٌة المسٌحٌة ،مشٌراً
إلى ان خوف المسٌحً من تنامً األصولٌات هو كذلك خوف كل مسلم .وفً الختام ،كان نقاش مع
الحاضرٌن.
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كتب محمد خلٌل السباعً :
أقامت حلقة الحوار ،ومجلة الحداثة ،بالتعاون مع بلدٌة الشٌاح ،ندوة حول الدراسة البحثٌة ،التً أعدها
العمٌد السابق لكلٌة التربٌة ،فً الجامعة اللبنانٌة ،أستاذ مادة التارٌخ الحدٌث والمعاصر فٌها ،عبد
الرإوف سنو ،تحت عنوان :الوجود المسٌحً فً المشرق العربً ،تحدث فٌها الوزٌر السابق ،طارق
متري ،أمٌن عام لجنة الوطنٌة للحوار اإلسالمً  -المسٌحً فً لبنان محمد السمّاك ،أمٌن سر اللجنة
األسقفٌة لوسابل االعالم ،التابعة لمجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك فً لبنان ،األب ٌوسف مونس،
اقٌمت الندوة فً قاعة االحتفاالت ،فً مقر بلدٌة الشٌاح .بحضور عضو هٌبة الرباسة فً حركة أمل
الدكتور حسن قبال ن ،أمٌن عام المجلس األعلى للطفولة ،فً لبنان اٌلً مخاٌل ،عضوا مجلس بلدٌة
الشٌاح ،اٌلً نمنم ،واٌلً فغالً ،ممثالن ربٌس البلدٌة ادمون غارٌوس ،باالضافة إلى حشد من
الشخصٌات والمهتمٌن.
االفتتاح بالنشٌد الوطنً اللبنانً وقوفاً ،فكلمة ترحٌب ألقاها ربٌس لجنة االعالم ،فً بلدٌة الشٌاح،
جورج نعوم ،وأدارت الندوة ،نضال األمٌونً دكاش ،ثم تحدث الدكتور الس ّماك ،فقال :استوقفتنً عبارة
فً دراسة الدكتور سنو ،تقول :ازاحة المسٌحٌٌن عن مراكز السلطة العلٌا ،وقواعد االقتصاد فً لبنان،

فً المقابل أرد ،بؤن المسلمٌن والٌسارٌٌن ،لم ٌحاولوا أبداً إزاحة المسٌحٌٌن ،بل كان الهدف مشاركتهم
فً السلطة .وعن رباسة الجمهورٌة اللبنانٌةٌ ،قول الباحث سنو ان الرباسة ظلت عرفا ً للموارنة ،حتى
اتفاق الطابف  ،٩١٩١ثم دستورٌا ً بعد ذلك ،بموجب االتفاق المذكور ،ولكن أرد بالقول ،بؤن اتفاق
الطابف ،ال ٌنص على ذلك ،وال دستور  ،٩١١١فالرباسة للموارنة ال تزال عرفا ً .
وأضافٌ :عتبر الباحث سنو ،أن دخول نواب مسٌحٌٌن إلى البرلمان ،فً أفالك زعامات إسالمٌة ،هو
عٌب فً التمثٌل نواب مسٌحٌون مع تٌار المستقبل ،حركة أمل ،حزب هللا ،فالعكس قابم أٌضا ً نواب
مسلمون مع العماد مٌشال عون ،وسنة مع حزب هللا ،وأرد بؤن انتخاب كل طابفة لنوابها ،هو خطوة إلى
الوراء .وأشار سنو فً دراسته ،إلى موضوع الزواج المدنً  ،٩١١١وقال :انه لو نجح لفتح آفاق
االنفتاح ،بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،ولكن أرد بؤن تغٌٌراً فً قوانٌن األحوال الشخصٌة ،من شؤنه أن
ٌغٌّر ،من بنٌة المجتمع اللبنانًٌ ،فترض أن ٌتم بالتفاهم ولٌس بالتمرٌر ،أي بالمشاركة مع المرجعٌات
الدٌنٌة المسٌحٌة واإلسالمٌة ،ولٌس من وراء ظهرها ،وفً شكل مفاجا لها ،كما حدث .ولعل هذا
األسلوب فً محاولة تمرٌره كانت السبب فً إجهاضه.
وختم السمّاك :تحدثت الدراسة عن حزب هللا ،وعن سٌطرته على الحٌاتٌن السٌاسٌة واالجتماعٌة،
ومشروعه لتطبٌق مقولة الفقٌه مما ٌزٌد من مخاوف المسٌحٌٌن ،لكننً أقول ،ال أعتقد أن حزب هللا
ٌسٌطر ،بل لعله ٌحاول أن ٌسٌطر ،على الحٌاة السٌاسٌة .أما الحٌاة االجتماعٌة ،فؤمر آخر أشد
استعصاء ،ثم أننً ال أعرف أن للحزب مشروعا ً لتطبٌق والٌة الفقٌه .وال أعتقد أن القوى المسٌحٌة
المتحالفة معه ،تخاف من هذا المشروع غٌر الموجود .فالناببان مٌشال عون وسلٌمان فرنجٌة وسواهما،
من قادة القوى المسٌحٌة ،لم ٌعبروا عن هذا الخوف .هذا ال ٌعنً طبعا ً أن الكتابب اللبنانٌة والقوات
اللبنانٌة غٌر خابفة ،بل أنها تذهب فً التخوٌف ،إلى حد االدانة .وهذا أمر ٌحتاج إلى وقفة هادبة ،وبحث
أعمق وأجدى ،ولعل أخطر ما ٌصاب به ،أي مجتمع هو الخوف من الخوف.
متري
ثم تحدث الوزٌر السابق متري ،فقال :نالحظ فً هذه المرحلة الراهنة ،وجود اطالق لكالم مهندس وهو
قابل لالستثمار السٌاسً فً لبنانٌ ،جري مقارنات متسارعة ،حول الوضع المسٌحً فً العراق ومصر
وسورٌا ،فً المقابلٌ ،جب أن تدرس كل حالة ،فً سٌاقها التارٌخً ،واذا شبنا أن نقارن بٌن هذه الدول،
الحظنا أن األنظمة المستبدة ،فً سورٌا والعراق ومصر ،هً التً أخافت األقلٌات ،مرة أولى لكً
تخضعها ،ومرة ثانٌة ،أوجدت ان الحزب الحاكم الواحد ،هو الضمانة لحماٌتها ،مما والءها .فً المقابل
أقول ،بؤن الوجود المسٌحً فً المشرق العربً ،قبل مبة عام ،كان ٌشكل  %٥٢من سكان هذه المنطقة،
وفً هذه المرحلة الحالٌة ،ال تتجاوز النسبة ،ال  ،%٩١ومرد هذا االنخفاض المخٌف ،تدنً معدالت
الخصوبة والزواج واالنجاب لدى المسٌحٌٌن ،وارتفاع معدالت الهجرة إلى الخارج ،وهذا ال ٌعنً
اختصار أصل المشكلة إلى هذٌن السببٌن فقط ،بل أرى ان المسٌحٌٌن فً هذه المنطقةٌ ،عٌشون الغربة
والقلق والخوف ،وأن التناقض الحاصل فً أعدادهمٌ ،عود تبعا ً ألقبالهم التدرٌجً ،للطرٌقة ،فً اكتساب
التعلٌم والصحة واالستقرار المدٌنً ..أضاف متري :ان مهندسً التخوٌفٌ ،طلون دابما ً علٌنا ،بمقولة
وجود األقلٌات ،فً مواجهة الغالبٌة أو األكثرٌة ،وٌحشروننا فً دور واحد ،وكؤننا قطٌع ٌمشً وراء
زعٌم واحد ،أو أننا متشددون وأصولٌون ومتزمتٌن ،ولسنا مسٌحٌٌن عرب ،ونرد علٌهم ،لٌست
الزعامات السٌاسٌة عندنا ،من لعبت أدواراً رٌادٌة ،بل شخصٌات ومإسسات ثقافٌة وتربوٌة واجتماعٌة،
ولم تنشغل مدرسة بطرس البستانً ،والكلٌة السورٌة االنجٌلٌة ،التً أصبحت فٌما بعد ،الجامعة
األمٌركٌة فً بٌروت ،وجامعة القدٌس ٌوسف ،فً التطرق إلى أزمة هوٌة نعٌشها ،لناحٌة أن
المسٌحٌٌن ،أصبحوا أقلٌة فً مواجهة أكثرٌة ،بل هم أكثر انشغاالً ،فً مسؤلة الدولة والمواطنة
والمشاركة واالستقالل ،وقضاٌا التحرر والدٌمقراطٌة والعلمانٌة والتقدم االجتماعً ،والمعرفة والنمو
والثقافً ،والعدالة االجتماعٌة والمساواة والتنوع والتماٌز .

األب مونس
ثم تحدث األب مونس ،فقال :إن الوجود المسٌحً فً المشرق العربً ،كان فً البدء وجوداً إنسانٌا ً
خاضعاً ،لتحوالت التارٌخ والجغرافٌا ،والتساإالت الكبرى فً الحٌاة والموت والجدلٌة والمصٌر
والوضع اإلنسانً ،المسٌحٌون كانوا قبل اإلسالم ،واستمروا معه جزءاً من النسٌج الحضاري
واالجتماعً ،كما تقول رسالة بطاركة الشرق ،ففً كل مسلم ،شًء من المسٌحٌة ،وفً كل مسٌحً،
شًء من اإلسالم ،نحن المسإولٌن عن بعضنا بعض ،أمام هللا والناس والتارٌخ ،المسٌحٌون حملوا
اإلسالم إلى الغرب ،فً شخصٌته المشرقٌة الصوفٌة ،ورٌادة نهضوٌة فً العقل النقدي .
وتابع :ان القضٌة المسٌحٌة المشرقٌة ،هً قضٌة كٌانٌة وجودٌة ،أكثر منها سٌاسٌة واجتماعٌة ،وأنا ال
أإمن بالسٌاسة ،والقضٌة هً قضٌة اإلنجواد فً مدٌنة هللا ولٌس فً مدٌنة قٌصر ،مدٌنة هللا ،هً موقف
ملكوت ،العدل والمحبة والهجرة إلى اآلخر ،بعٌداً عن الحقد والكراهٌة واالنغالق ،والتفجع على
المصٌر ،إنه ندب نسابً ،ال عالقة له بالفجاعة االغرٌقٌة ،القابمة على الموت والحٌاة ،وهنا تبنت
األصولٌات والعصبٌات والتطرف ،غرٌب استكانة العقل الدٌنً ،فً راحة دٌنٌةٌ ،قبل أن ٌكون االخر،
قربانا ً وتضحٌة له ،مبرراً إلهٌاً ،وهذه االستكانة هً أزمة الشرق .والسإال الذي نطرحه .علٌنا تنقٌة
الذاكرة والقلب ،والتوبة إلى اآلخرة ،ألن كل الغاء للمسلم ،هو الغاء للمسٌحً ،وكل الغاء للمسٌحً ،هو
الغاء للمسلم .
أضاف :إن دراسة الدكتور سنو ،غزٌرة بالمعلومات والمقاربات ،وأنا من القابلٌن :إن هللا ٌكتب مستقٌما ً
على خطوط التارٌخ اللولبٌة ،فال تخافوا على المسلمٌن ،وال على المسٌحٌٌن ،فٌد هللا تمسك بهذا التارٌخ،
األرقام المفزعة حقاً ،هً فً فلسطٌن ،جرحنا الحقٌقً هو فلسطٌن ،صلٌبنا الحقٌقً هو فلسطٌن،
ووجعنا الحقٌقً هو فلسطٌن ،لذلك هذا المشرق العربًٌ ،دمر فً عالم ذببً ،الناهش لحم اآلخر ،ال
خالص لنا فً هذا المشرق العربً ،اال بالحب ،لنكون فً التآلف والرحمة ،فً اإلسالم والمسٌحٌة ،ال
وجود لً دون اآلخر ،اآلخر هو ٌجعلنً أدخل ملكوت هللا ،ال ٌمكن للمسلم ،أن ٌصل إلى السماء وحده،
وال للمسٌحً أن ٌصل إلى السماء وحده .
وختم :ال خالص لنا فً هذا الشرق ،اال بالحب ،لنكون فً ٌد هللا ،ونبنً رجاء جدٌداً للبنان ،بالحرٌة
والكرامة والعدل والمساواة ،ونخرج من عبودٌة الجهل والعداوة ،وإن قتل اآلخر ،هو قتل للذات ،فال
وجود لً دون اآلخر ،عودوا إلى النقاش الفكري والحوار الب ّناء ،الذي ٌعطً لالنسان فكراً آخر ،فً
المصالحة والتعاٌش فً وطن ،كتب عنه الدكتور كمال الحاج :لبنان إنه الوطن المحاط باللهب ،فهل
ٌحترق ،منذ  ٠١عاماً ،سإال نطرحه ،هو فً اللهب ،ولم ٌحترق ،وسٌبقى إلى األبد ،دون أن ٌحترق .
سنو
ثم تحدث معد الدراسة ،الدكتور سنو فقال :إننً كمسلم ،أرى شرٌكً وأخً فً الوطنٌ ،عٌش فً قلق
وخوف ،لٌس على صعٌد لبنان لوحده ،إنما على صعٌد المنطقة العربٌة كلها ،وكلنا اعتقدنا ان الربٌع
العربً القادمٌ ،مكن أن ٌزٌح عنا كابوس ،المسؤلة السٌاسٌة واالجتماعٌة ،التً ٌعانً منها المسٌحٌون
فً هذا المشرق العربً ،بعد الحوادث المتكررة ،التً طالت األماكن الدٌنٌة المسٌحٌة ،فً العراق
ومصر وسواهما ،وتساءلت هل نسعى فً العالم العربً ،إلى حدوث تغٌٌر ،بشخصٌات فً النظام
السٌاسً ،أو أن االنتفاضات العربٌة ،ستتحول إلى ثورات ،تإدي إلى تغٌر اجتماعً ،ولغاٌة اآلن أقول،
لم ٌحدث أي تغٌٌر ،فً العالقات االجتماعٌة ،بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن .
أضاف :بالنسبة إلى سٌطرة حزب هللا على الحٌاتٌن السٌاسٌة واالجتماعٌة ،كما جاء فً الدراسة ،أرد
بالقول فً المجالس الخاصة ،نتحدث عن سٌطرة حزب هللا ،وال نرٌد أن نخفً ،كل تكاذبنا باألقنعة ،فً

المجتمع السنً ،هناك حدٌث عن هٌمنة حزب هللا ،وفً الخطاب السٌاسً واإلعالمً ،المتداول فً شكل
ٌومً ،هناك كالم عن هٌمنة حزب هللا .أما بالنسبة إلى والٌة الفقٌه ،فهناك أحادٌث وخطب كثٌرة،
لقٌادات وشخصٌات فً حزب هللا تتحدث عن والء أعمى ،لولً الفقٌه ،الذي هو الٌوم ،السٌد علً
خامنبً ،عندما ٌصدر عنه ،أي قرار ،أو أمر ،أو فتوى ،علٌهم االلتزام والتقٌد بها ،واإلطاعة ألوامره،
وهذا مسجل فً خطب وأحادٌث وحوارات وأقوالُ ،نشرت سابقا ً و ُتنشر فً وسابل اإلعالم .
وختم :ان إٌران من خالل ولً الفقٌه ،هً دولة إسالمٌة ،لها مصالحها السٌاسٌة واالقتصادٌة واألمنٌة،
فً المنطقة العربٌة والشرق األوسط ،وٌمكن أن تطلب كذا وكذا ،وأنا ال أتهم حزب هللا ،بالحالة الطابفٌة
أو المذهبٌة ،أو بتعزٌز الخوف عند المسٌحٌٌن ،الحالة التً تتداخل فٌها عوامل أخرى ،ومنها النظرة إلى
دور حزب هللا ،وموقعه ووظٌفته ،والى والٌة الفقٌه ،وصوالً إلى األصولٌة اإلسالمٌة ،ان المسإولٌة تقع
متساو مع المواطن اآلخر ،فً الحقوق والواجبات
على الدولة اللبنانٌة ،لناحٌة أن ٌشعر المواطن بؤنه
ٍ
والمساواة والعدالة االجتماعٌة واالقتصادٌة ،وتعزٌز ثقافة االعتراف باآلخر ،وبناء وترسٌخ ثقافة وطنٌة
شاملة ،لكً ٌتخلص لبنان وشعبه ومإسساته ،من الحالة الطابفٌة المتعصبة والمذهبٌة العمٌاء ،التً
تعشش فً جسم هذا الوطن.
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ندوة حول دراسة د· سنو عن <الوجود المسيحي في الشرق>:
إعتراف بوجود مشكلة في العالقات الطائفية ودعوة لمواجهة األصوليات
محمد جابر :القلق والخوف على الشرٌك فً الوطن ،دفع
الدكتور عبد الرإوف سنو إلى كتابة دراسته فً مجلة
الحداثة <الوجود المسٌحً فً المشرق العربً> ،فهذا
الوجود الذي شكل اشكالٌة ،فً ضوء ازدٌاد المخاوف مع
تواصل الحراك فً الشارع العربً ،وكثرة الهواجس من
وضع االقلٌات ،حٌث كانت هذه الدراسة موضع تحلٌل ،فً
مبنى بلدٌة الشٌاح ،بدعوة من ندوة الحوار الثقافً ،ومجلة
الحداثة ،تحدث فٌها توالٌا ،الدكتور محمد السماك ،الوزٌر السابق الدكتور طارق متري ،واالب ٌوسف مونس،
وصاحب الدراسة الدكتور عبد الرإوف سنو ،وغاب عنها الدكتور بطرس لبكً لدواع صحٌة ،وأدارت الحوار
نضال دكاش·
بعد النشٌد الوطنً وكلمة ترحٌبٌة من نضال دكاش ،تحدث جورج نعوم (ربٌس اللجنة االعالمٌة فً بلدٌة
الشٌاح) مإكدا ان البلدٌة تسعى دوما لتشجٌع النشاطات الثقافٌة·
ولفت الدكتور السماك إلى انحٌازه للكاتب بحكم الصداقة الشخصٌة ،مشٌرا إلى ان الموضوع دقٌق وحساس
وحاولت ان اكون منحازا للجانب العلمً ،متحدثا عن ان الكاتب انطلق فً بحثه من االعتراف بوجود مشكلة فً
العالقات اإلسالمٌة المسٌحٌة فً المشرق العربً وتعرٌف المشكلة هو نصف الطرٌق نحو حلها·
وأشار الدكتور السماك إلى الهجرة المسٌحٌة وعالقتها باإلرهاب الذي مارسته بعض الحركات اإلسالمٌة
المتشددة ،باإلضافة إلى عدم حل مشكلة فلسطٌن وعالقتها بتنامً االصولٌة ،الفتا إلى ان الهجرة المسٌحٌة نحو
الغرب كانت سابقة لظاهرة اإلرهاب وان ازدادت بعدها وهً هجرة إسالمٌة ومسٌحٌة·متحدثا أٌضا ً عن تنامً
الٌهودٌة اإلسرابٌلٌة ،والتً أثرت على األوضاع ،إضافة إلى المسٌحٌة الصهٌونٌة فً امٌركا·

ولفت الوزٌر متري إلى أ ن التخوٌف الذي ٌتعرض له المسٌحٌٌن عملٌة مهندسة مسٌسة تستعجل تحقٌق ما
نخافه ،متحدثا عن أخذنا إلى خرافة المإمرة ،مشٌراً إلى ان المسٌحٌٌن العرب هم أقلٌة دٌنٌة متناقصة ،واقلٌة
تراجعت ولكن ال ٌمكن االغالق علٌهم ،متحدثا عن كالم كبٌر مهندس ومسٌس عن مخاوف وهو قابل لالستثمار
السٌاسً .
ورأى متري ان هناك مبالغات فً الحدٌث عن هجرة المسٌحٌٌن ،وقد كانت نسبتهم من مجموع السكان فً العالم
العربً عام  9193ما ٌوازي الربع ،أما الٌوم فهً ال تتجاوز ال  91بالمبة ،مشددا على ان تراجع الدور
المسٌحً مرتبط بضعف الدولة ،وإعاقة قٌامها ،ودوما مع الدولة تؤتً المواطنة ،داعٌا إلى التمسك بالدولة بدل
اعادة اختراع عصبٌات قدٌمة او جدٌدة.
وأشار األب مونس إلى ان الوجود المسٌحً فً الشرق كان فً البدا وجودا إنسانٌا ً خاضعا لتحوالت التارٌخ
والجغرافٌا وللتساإالت الكبرى عن ال وجود وفً الحٌاة والموت ،واستمروا كجزء من النسٌج االجتماعً ،مشددا
على انه فً داخل كل مسلم شًء من المسٌحٌة ،وفً داخل كل مسٌحً شًء من اإلسالم.
ولفت إلى أن المسٌحٌة قضٌة كٌانٌة وجودٌة أكثر منها سٌاسٌة اجتماعٌة ،فالسٌاسة هً الثرثرة التً أ ُعطٌت
لتفاهة الحٌاة ،والتفجع على المصٌر الٌوم هو ندب نسابً ،داعٌا إلى تنقٌة الذاكرة وتنقٌة الذات ،مإكدا ان كل
إلغاء للمسٌحً هو إلغاء للمسلم ،فال تخافوا على المسلمٌن وال على المسٌحٌٌن .
وفً الختام ،تحدث الدكتور سنو إلى ان ما دفعه لكتابة هذه الدراسة الخوف والقلق على شقٌقً فً الوطن ،وكلنا
اعتبرنا ان الربٌع العربً القادم سٌزٌح كابوس المسالة السٌاسٌة واالجتماعٌة التً ٌعانٌها المسٌحً العربً،
مشٌرا إلى عدة تساإالت بعد الحراك االخٌر فً العالم العربً ،هل نحن نذهب إلى تغٌٌر أشخاص ،ام ثورات
ستإدي إلى تغٌر اجتماعً ،ومع االسف اكتشفنا أن المسالة لن تإدي إلى تغٌر اجتماعً بعد·
ودعا إلى ان ٌكون هدف الجمٌع محاربة األصولٌات ،وٌجب ان نفهم جمٌعا حالة القلق عند المسٌحٌٌن ،الفتا إلى
أننا جمٌعا نتحدث فً مجالسنا الخاصة عن سٌطرة حزب هللا ،مإكدا ان القادة فً <حزب هللا> ٌتحدثون علنا
عن والبهم لوالٌة الفقٌه ،مشددا على ضرورة ان تحمً الدولة كل مواطن ،ولكن هً غٌر موجودة عندنا·

