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الوجود المسٌحً فً المشرق العربً
من الرٌادة والشراكة إلى االضمحالل  ...فخسارة معطى اقتصادي وثقافً ووطنً

عبد الرؤوف س ّنو
أستاذ فً الجامعة اللبنانٌة

ٌتناول هذا البحث أوضاع المسٌحٌٌن فً بلدان المشرق العربً ومعاناتهم التارٌخٌة ،سٌاسٌا ً
واجتماعٌاً ،فً ظل سٌاسات األنظمة العربٌة وسلوكٌات المجتمعات اإلسالمٌة .وٌحاول البحث اإلجابة
على أسئلة عدة أهمها :هل ٌتمتع المسٌحٌون بكامل الحقوق كمواطنٌن أسوة بالمسلمٌن ،أم هم خارج
المنظومة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة للدولة؟ هل ٌتعرضون بالفعل الضطهاد الدولة
والمجتمع؟ لماذا ٌكونون ضحاٌا ردات فعل إسالمٌة متعصبة ال تمٌز بٌنهم وبٌن الغرب وسٌاساته؟ هل
ٌوجد تعصب فً أوساط المسٌحٌٌن؟ وأخٌراً ،هل هناك أمل فً أن ٌؤدي "الربٌع العربً" إلى إعادة
دمج المجتمعات العربٌة على أساس مدنً – وطنً بعٌداً عن الطائفٌة السٌاسٌة والمجتمعٌة الهدامة،
أم ٌزٌد من سوء أوضاع المسٌحٌٌن فً ظل ازدٌاد نفوذ األصولٌات اإلسالمٌة المتشددة؟

إشكالٌات التعاٌش الصعب
عرؾ العرب المسلمون فً المشرق العربً "اآلخر" فً صورة أجناس وعقابد وثقافات مختلفة.
فكان هناك "اآلخر" الٌهودي ،والمسٌحً المحلً ،والصلٌبً ،والبٌزنطً ،والفارسً ،والمؽولً الخ...
ومن بٌن كل هإالء ،كان المسلمون أكثر التصاقا ً باآلخر المسٌحً المحلً ،نظراً إلى أن المنطقة التً
افتتحوها فً مصر وببلد الشام والعراق كانت فً األصل نصرانٌة .إلى ذلك ،احتاجت الدول اإلسبلمٌة
إلى خبرات النخب المسٌحٌة فً اإلدارات وفً عملٌة النهوض بالحضارة اإلسبلمٌة والنهضة العلمٌة.
ومن الثابت ،أن المسٌحٌٌن كانوا قبل اإلسبلم واستمروا معه جزءاً أساسٌا ً من نسٌج مجتمعاتهم
العربٌة ،لهم إسهاماتهم الجلٌلة فً إنتاج الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ،حتى أنهم اع ُتبروا بوابة اإلسبلم
ووسابطه على الؽرب وحضارته .وعندما كان الحدٌث ٌتناول فً الماضً ،وفً الماضً القرٌب،
أوضاعهم فً المشرق العربً ،كان ٌتركز حول دورهم المحوري فً صناعة الشخصٌة المشرقٌة-
العربٌة وإسهاماتهم فً النهضة العربٌة ،سواء من حٌث الثقافة والتربٌة ،أو من حٌث االقتصاد
واالجتماع ،أو من حٌث التزامهم بقضاٌا أمتهم.
أما الٌوم ،وفً ظل األوضاع التً تعٌشها مجتمعاتنا اإلسبلمٌة والعربٌة وتخلفها ،بوجود أنظمة
قمعٌة ما عرفت ٌوما ً مذاق الدٌمقراطٌة ،تطاول المسلمٌن والمسٌحٌٌن على حد سواء ،وفً ظل انكسار
األنظمة العربٌة وتقهقرها تارٌخٌا ً أمام إسرابٌل والؽرب ،وؼٌاب أفق لمشروع نهضوي عربً ،وفً
المقابل نمو األصولٌات اإلسبلمٌة المطالبة بالعودة إلى الحكم اإلسبلمً ،مع ما ٌستلزمه من انقسام
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مجتمعً على أساس سٌادة الدٌن اإلسبلمً وتهمٌش "اآلخر"ٌ ،تركز الحدٌث على معاناة المسٌحٌٌن التً
تسبب لهم اإلحباط وهجرتهم المتنامٌة ،وتإثر نتابجها السلبٌة فً شخصٌة العالم اإلسبلمً وفً مستقبله
ومصٌره وسمعته .وهذا ٌحدث فً ضوء إشكالٌتٌن:
األولى :تزاٌد هجرة المسٌحٌٌن نحو الؽرب مع ما ٌُسمى باإلرهاب "اإلسبلمً" ضد المجتمعات
الؽربٌة ،ما ٌإدي فً الؽرب إلى الخلط بٌن اإلسبلم المعتدل والمتسامح وبٌن اإلسبلم
"اإلرهابً" ،وبالتالً ُتطرح هناك مقولة عدم إمكان التعاٌش مع اإلسبلم الذي ٌسبب أٌضا ً فرار
المسٌحٌٌن من البلدان ذات األكثرٌة اإلسبلمٌة ،فٌجري استؽبلل هجرة المسٌحٌٌن إلى الؽرب
و"اإلرهاب اإلسبلمً" لتروٌج الحقد على اإلسبلم والمسلمٌن وتحقٌق أهداؾ سٌاسٌة
واقتصادٌة.
الثانٌة :إن استهداؾ اإلسبلم واستفزاز المسلمٌن من قبل دول ؼربٌة مسٌحٌة وأفراد ،وآخرها
الصور الكارٌكاتورٌة للنبً محمد ،ومنع ارتداء البرقع فً األماكن العامة فً فرنسا ،ومنع
سوٌسرا بناء المآذن بعد استفتاء علٌه ،وحرق المصحؾ الشرٌؾ فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة
الخٌ ،...عزز ربط بعض المسلمٌن بٌن "المسٌحً" (= الؽرب العلمانً) فً الخارج الذي
ٌهاجم "دار اإلسبلم" ألهداؾ سٌاسٌة واقتصادٌة بذرابع مكافحة اإلرهاب ونشر الدٌمقراطٌة،
وبٌن المسٌحً المحلً الذي ٌعٌش فً ظل أنظمة إسبلمٌة وعربٌة .فٌجري تهمٌش المسٌحً
على ٌد السلطات الحاكمة ،وفً مجتمعه العربً اإلسبلمً ،وصوالً إلى المطالبة باستبصاله.
وٌستمر هذا منذ فجر اإلسبلم وعلى أٌدي الدول اإلسبلمٌة (أموٌة ،وعباسٌة ،ومملوكٌة،
وعثمانٌة) مروراً بالحمبلت الصلٌبٌة وهجوم دول االستعمار على البلدان العربٌة واإلسبلمٌة،
حتى احتبلل أفؽانستان والعراق ،وال ننسى أن عدم ح ّل المشكلة الفلسطٌنٌة بشكل عادل،
وانحٌاز أمٌركا السافر إلى إسرابٌل ،ومنع قٌام دولة فلسطٌنٌة معترؾ بها من قبل األمم
المتحدةٌ ،تسبب بتنامً األصولٌة المسلحة ،أو بإطبلق الصوارٌخ عشوابٌا ً من ؼزة األصولٌة
على إسرابٌل ،والتً هً أٌضا ً "صوارٌخ" على الؽرب "المسٌحً" (بنظر األصولٌٌن) ،الذي
ٌدعم الكٌان الصهٌونً .كما ٌإدي الحقد على الؽرب الظالم ،من وقت إلى آخر ،إلى اؼتٌال
مسٌحٌٌن أجانب مإٌدٌن للقضٌة الفلسطٌنٌة ،كما حدث فً حالة ناشط السبلم والصحافً
اإلٌطالً فٌتورٌو أرٌؽونً ) (Vittorio Arrigoniفً ؼزة فً  14نٌسان .2011
وفً ضوء المواقؾ منهمٌ ،جد المسٌحٌون فً المشرق العربً أنفسهم فً مواجهة ثبلث مسابل:
 - 1عدم دمجهم سٌاسٌا ً فً دولهم أو الحفاظ علٌهم كمعطى وطنً.
 -2عدم دمجهم اجتماعٌا ً فً كثٌر من مجتمعاتهم اإلسبلمٌة ،أو عدم قبولهم مثل هذا االندماج
للحفاظ على ثقافتهم وشخصٌتهم.
 -3الصراع بٌن اإلسبلم األصولً "اإلرهابً" وبٌن الؽرب ،وانعكاساته وتداعٌاته علٌهم.
وماض ٌقتحم الحاضر
حاضر متشبث بالماضً،
ٍ
هناك مسؤلة عدم النسٌان التً تتشبث فً الذاكرة التارٌخٌة لكل من المسٌحٌٌن والمسلمٌن معا ً
وتفعل فعلها حتى الٌوم ،وتإثر فً العبلقات فً ما بٌنهم .فالمسٌحٌون ٌسترجعون بؤسى ومرارة تجربة
"أهل الذمة" ومعاناتهم مع األنظمة والمجتمعات اإلسبلمٌة ،ما ٌجعلهم ٌنظرون برٌبة وشك إلى وجودهم
تحت حكم أنظمة إسبلمٌة ال تعرؾ الدٌمقراطٌة وال تختلؾ كثٌراً عن سابقاتها .فً المقابلٌ ،سترجع
المسلمون تجاربهم التارٌخٌة مع العالم المسٌحً ،من صلٌبً وبٌزنطً واستعماري وانتداب ،تحت
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شعاري "الصلٌبٌة" و"الصلٌبٌة الجدٌدة" ،وما تعرضت له "دار اإلسبلم" من اعتداءات على أٌدي القوى
المسٌحٌة وتحالفاتها مع المسٌحٌٌن المحلٌٌن ،وٌرون أنها لم تنته وتستمر من دون انقطاع حتى الٌوم.
صحٌح أن اعتماد الدٌمقراطٌة والدولة المدنٌة ،قوالً وممارسةٌ ،مكن أن ٌكون وسٌلة خبلص وتقارب
ودمج اجتماعٌٌن بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن فً المجتمعات العربٌة اإلسبلمٌة ،إال أن ؼٌاب الدٌمقراطٌة
فً العالم العربً اإلسبلمً الذي ٌصٌب المسٌحٌٌن والمسلمٌن على السواء ،كما اإلرهاب "اإلسبلمً"،
فضبلً عن ضعؾ حجم المسٌحٌٌن الدٌموؼرافً ومستوى تمثلهم فً النظام والسلطة ،والتعاطً مع
المجتمعات العربٌة واإلسبلمٌة من منطلقات أقلوٌة ،ونظرة "اآلخر" إلٌهم ،ومهادنة الؽرب ألنظمة حكم
عربٌة ظالمة وقاهرة وفاسدة ،جعل وٌجعل معاناة المسٌحٌٌن المحلٌٌن أعظم ،ما ٌشكل عابقا ً أمام تمتعهم
بكامل حقوقهم كمواطنٌن متساوٌن بالمسلمٌن .وهذا ٌعود إلى أن بعض المجتمعات العربٌة التً ٌعٌشون
فً ظلها وتدعً اإلسبلم ،أو تطبق الشرٌعة اإلسبلمٌة ،أو تستلهم منها ،تستعٌد بفخر تجربة تارٌخٌة
سٌاسٌة – اجتماعٌة حول االنقسام المجتمعً على أساس مسلم ومسٌحً .لقد قامت الدول اإلسبلمٌة
واألنظمة اإلسبلمٌة على التماٌز المجتمعً بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،باعتبار أن المسلمٌن هم وحدهم
األمة صاحبة السٌادة ،فٌما المسٌحٌون مواطنون من الدرجة الثانٌة علٌهم التزامات تجاه الدولة والمجتمع
اإلسبلمٌٌن ،من دون أن ُتقدم لهم الحماٌة وفق ما ٌقتضٌه نظام "أهل الذمة" فً األصل ،بؤن ٌكون الذمً
فً حماٌة الدولة اإلسبلمٌة ورعاٌتها.
إن االنقسام فً المجتمعات اإلسبلمٌة ،والعربٌة تحدٌداً ،بٌن مسلم ومسٌحً ،منع عملٌة حصول
اندماج مجتمعً فً الماضً ،وٌستمر هذا فً الوقت الراهن .صحٌح أن الوالء للدولة هو الذي ٌحدد
موقؾ السلطة من المسلم والمسٌحً على حد سواء ،إال أن فً التارٌخ اإلسبلمً الوسٌط والحدٌث
شواهد كثٌرة على معاملة سٌبة للمسٌحً ،رسمٌا ً واجتماعٌاًٌُ ،ضاؾ إلى ذلك عدم الثقة به ،وصوالً إلى
ت من الخارج،
اتهامه بالتآمر مع الخارج ضد اإلسبلم ،كلما تعرضت "دار اإلسبلم" لخطر مسٌحً آ ٍ
وبالتالً تحمٌل المسٌحً المسإولٌة عما تتعرض له "دار اإلسبلم" وبالتالً دفعه إلى الفرار والهجرة،
وما ٌنتج عن ذلك من خسارة البلدان العربٌة واإلسبلمٌة للمسٌحٌٌن كوطنٌٌن ورجال اقتصاد وكوادر
علمٌة وفنٌة وثقافٌة خبلقة منفتحة على الؽرب.
مع نشوء الدول العربٌة بعد الحرب العالمٌة األولى ،كان من المنتظر أن ٌطرأ تحسّن على
أوضاع المسٌحٌٌن العرب ،نظراً إلى الطروحات العلمانٌة والمساواة التً نادت بها بعض األحزاب
واألنظمة الحاكمة ،وإلى أن كل دساتٌر الدول العربٌة كفلت المساواة فً الحقوق والواجبات وعدم
التمٌٌز بٌن المواطنٌن علً أساس الدٌن أو اللون أو العرق .لكن هذا لم ٌحدث لؤلسؾ إال فً حاالت
قلٌلة ومرحلٌة ،على الرؼم من نشوء أحزاب علمانٌة ،كحزب الوفد فً مصر ،والحزب الشٌوعً،
والحزب القومً السوري االجتماعً ،وحزب البعث العربً االشتراكً فً سورٌة .لقد دعا المسٌحٌون
مبكراً إلى التماٌز بٌن اإلسبلم والعروبة ،وأن تكون األخٌرة قاعدة التبلقً بٌن الشعوب العربٌة ،بؽض
النظر عن الدٌن .لكن خلط المسلمٌن بٌن اإلسبلم والعروبة ومحاولتهم التوفٌق بٌنهما بالحدٌث عن
"عروبة اإلسبلم" (شكٌب أرسبلن ،عمر فروخ الخ ،)...تسبب بتباعد بٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن أثناء
النضال من أجل التحرر من الهٌمنة االستعمارٌة .ومن المسلمٌن القبلبل الذٌن رفضوا ربط العروبة
باإلسبلم على سبٌل المثال ،محمد جمٌل بٌهم ،حٌن قال" :لٌس العروبة هً اإلسالم ،وال اإلسالم هو
العروبة".
وعلى الصعٌد االجتماعً ،صحٌح أنه ال ٌمكن الحدٌث عن اندماج مجتمعً بٌن المسلمٌن
والمسٌحٌٌن بالمعنى الصحٌح قبل تنامً المد األصولً اإلسبلمً فً العالم العربً ،إال أن ذلك لم ٌتسبب
فً الماضً (العثمانً) بكسر حاد بٌن أبناء الطابفتٌن باستثناء حاالت قلٌلة معٌنة ،كلبنان العام 1860
أو العراق فً خبلل ثورة العشرٌن .كانت العبلقات البروتوكولٌة والوظٌفٌة والتبلقً فً المدارس
والجامعات وفً المإسسات ودوابر العمل تخفؾ كثٌراً من حدة االنقسام بٌن أبناء الطابفتٌن اإلسبلمٌة
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والمسٌحٌة .وفً الماضً وكما الٌوم ،ال ٌزال لدٌنا بعض المسلمٌن العلمانٌٌن الذٌن ٌتقبلون المسٌحٌٌن
وٌرٌدون التعاٌش معهم وٌعتبرون األصولٌة اإلسبلمٌة المتشددة خطراً علٌهم ،كما على المسً؟حٌٌن،
ولدٌنا مسلمٌن ال ٌجنحون إلى العنؾ ،لكنهم ٌفضلون انقسام مجتمعً على أساس مسلم و"أهل ذمة".
وفً الفترة األخٌرة ،مع نمو األصولٌة المتطرفة وثقافة عدم التعاٌش مع "اآلخر" المسٌحً ،وبالتزامن
مع السٌاسة األمٌركٌة المدمرة فً المنطقة ،بدأ مسلمون ٌعتبرون أن اإلسبلم كدٌن هو المستهدَؾ،
وأخذوا ٌنظرون إلى دٌنهم على أنه هوٌتهم بدٌبلً من هوٌتهم الوطنٌة ،وٌسعون فً الوقت نفسه إلى إقامة
دولة ومجتمعا ً إسبلمٌٌن .وهذا ما أدى إلى التباعد بٌن أبناء الطابفتٌن ،وجعل مسلمٌن أصولٌٌن متشددٌن
ٌستهدفون "اآلخر" المسٌحً فً الداخل ،وصوالً إلى تخوٌن كل ما له عبلقة بالؽرب ،ثقافة ودٌن ،حتى
المسلمٌن من ؼٌر أفكارهم .والٌوم ،لم ٌعد "اآلخر" هو المسٌحً فحسب ،بل أصبح هناك "آخر" ضمن
المسلمٌن ،وخاصة بٌن الس ّنة والشٌعة فً العراق ولبنان والبحرٌن وسورٌة.
المسٌحٌون فً لبنان وسورٌة :من الرٌادة إلى التهمٌش
كان المسٌحٌون فً ببلد الشام على سبٌل المثال ،رواد الحركة القومٌة فً الحقبة األخٌرة من
الحكم العثمانً ،مقتنعٌن أن العروبة هً عامل توحٌد بٌنهم وبٌن المسلمٌن ،بدالً من "الرابطة العثمانٌة"
التً تفرق وال تجمع .لكن ما أن أصبحت القومٌة العربٌة مشروعا ً إسبلمٌا ً بؤٌدي المسلمٌن خبلل ثورة
الشرٌؾ حسٌن بن علً ،حتى توجس المسٌحٌون فً لبنان ،والموارنة تحدٌداً ،على شخصٌتهم،
مسترجعٌن ذكرٌات ألٌمة فً تارٌخهم وتجاربهم كؤهل ذمة .فتنكروا للعروبة وتقوقعوا ،بناء على ذلك،
وراء مقوالت وإٌدٌولوجٌات (القومٌة اللبنانٌة) جعلتهم ؼرباء فً وطنهم الكبٌر .وقوّ ى الموارنة منهم
تحالفهم مع االنتداب الفرنسً .ومع استقبلل لبنان ،اخترع الموارنة ومعهم بعض الس ّنة ،نظاما ً طابفٌا ً -
سٌاسٌا ً فرٌداً ٌقوم على حصول كل طابفة على نصٌب فً السلطة وفق حجمها الدٌموؼرافً ،واعتمدوا
ما أسموه "الدٌمقراطٌة التوافقٌة" التً تعنً أن السٌاستٌن الداخلٌة والخارجٌة تسٌران بالتوافق بٌن
مكونات المجتمع اللبنانً الطابفٌة .لكن هذا النظام لم ٌصمد أمام تؽٌّر الدٌموؼرافٌا لصالح المسلمٌن
و دعواتهم مع الٌسار اللبنانً إلى إزاحة المسٌحٌٌن عن مراكز السلطة العلٌا وقواعد االقتصاد .كان
النابب عدنان الحكٌم ٌواظب على الترشح لرباسة الجمهورٌة ،وٌعلل ذلك بؤن المنصب المذكور لٌس
حكراً على الطابفة المارونٌة .وكذلك فعل رشٌد كرامً العام  .1970أما الٌسار ،فكان ٌرٌد أن ٌفرض
نظاما ً علمانٌا ً ٌلؽً امتٌازات المارونٌة السٌاسٌة ،وفصل الدٌن عن الدولة ،وأن تكون الثروة من نصٌب
جمٌع اللبنانٌٌن .ولم ٌهتم أحد من الموارنة ،عن قصد أو من دون قصد ،بتطوٌر النظام اللبنانً لٌواكب
المستجدات الدٌموؼرافٌة ومسؤلة المشاركة فً السلطة ،خشٌة على مصالحهم وشخصٌتهم .فكانت حرب
العام  ،1990 – 1975التً زادت من التباعد بٌن أبناء الطوابؾ ،وأدت إلى رفض متبادل لؤلخر من
قبل المسٌحً والمسلم.
رأى المسٌحٌون بؤم أعٌنهم أن الكٌان الذي كان لهم الفضل فً بنابه بخصوصٌة ثقافتهم
ورٌادتهم السٌاسٌة واالقتصادٌة وانفتاحه على العالم ،أخذ ٌنهار فً ضوء رٌاح العروبة التً لفحت لبنان
وجذبت المسلمٌن إلٌها ،وجراء الهٌمنة الفلسطٌنٌة على لبنان فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات ،والتوافق بٌن
سورٌة وإسرابٌل علٌه أو خبلفهما .فوقعوا فً سوء فهم الجٌو  -بولٌتٌك ،باستنجادهم بالسورٌٌن
واإلسرابٌلٌٌن ،كل على انفراد ،فٌما وقع شركاإهم المسلمون فً الفخ نفسه باالستقواء بالفلسطٌنٌٌن أوالً،
ثم الخضوع إلرادة السورٌٌن .فتقاسم اإلسرابٌلٌون والسورٌون الطوابؾ اللبنانٌة .ثم جاء اتفاق الطابؾ
العام  1989لٌنزع عن المسٌحٌٌن ،وخاصة الموارنة منهم ،صبلحٌات أساسٌة كانوا ٌمسكون بها،
ف ُتضعؾ مواقعهم مقابل الشرٌك المسلم ،حتى ولو جرى تبرٌر ذلك بؤن السلطة اإلجرابٌة انحصرت منذ
ذلك الحٌن فً مجلس الوزراء مجتمعا ً .وفً الوقت نفسه ،تعرض المسٌحٌون لبلستهداؾ والتحجٌم من
جانب سورٌة ،ولم تسلم قٌاداتهم من ذلك قتبلً أم نفٌا ً .فكانوا أمام عدة خٌارات -1 :مقاومة عملٌة
تهمٌشهم بالتظاهرات الشبابٌة المعروفة والتعرض للقمع والخطؾ والقتل؛  -2التقوقع واعتماد السلبٌة
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نتٌجة اإلحباط واالعتقاد بعدم قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم؛  -3الخضوع للنظام السوري والتعاون
معه ،وفق ما قام به بعض السٌاسٌٌن المسٌحٌٌن؛  -4سلوك طرٌق الهجرة للمواطن المسٌحً العادي ،أو
النفً القسري أو الطوعً بالنسبة إلى بعض القٌادات .صحٌح أن رباسة الجمهورٌة اللبنانٌة ظلت عرفا ً
للموارنة حتى اتفاق الطابؾ العام  ،1989ثم ت ّم تثبت العرؾ بموجب االتفاق آنؾ الذكر ،إال أن تؽ ٌّر
موازٌن القوى دستورٌا ً وسٌاسٌا ً بعد ذلك ،واإلدارة السورٌة السٌبة عن قصد فً إدارة العبلقات
السٌاسٌة واالجتماعٌة فً لبنان ،وخبلفات المسٌحٌٌن الداخلٌة الممٌتة ،وخاصة داخل الطابفة المارونٌة،
أصابت المسٌحٌٌن بالتهمٌش وبالتالً باإلحباط ،فازدادت هجرتهم ،وبدأ لبنان ٌتحول إلى بلد ذي ؼالبٌة
إسبلمٌة ،ما زاد من مخاوؾ المسٌحٌٌن.
كما أن الدعوات اإلسبلمٌة إلى إلؽاء الطابفٌة السٌاسٌة ،وفق ما ورد فً اتفاق الطابؾ
واستخدامه ّ
فزاعة فً البازار السٌاسً الداخلً ،عزز مشاعر الخوؾ والشك لدى المسٌحٌٌن ؼذته
قٌاداتهم بذكاء وحنكة حول ما ٌتهدد وجودهم جراء نظام أكثري بقناع دٌمقراطً ٌهمن علٌه المسلمون
وٌسعى إلى زٌادة تهمٌشهم .وعلى الرؼم من أن المسلمٌن وافقوا فً اتفاق الطابؾ على المناصفة بٌنهم
وبٌن المسٌحٌٌن ،بؽض النظر عن الحجم الدٌموؼرافً للشرٌك المسٌحً فً سبٌل وضع أسس لتعاٌش
جدٌد ،وتؽنوا بذلك كدلٌل على تسامحهم ،إال أن المحادل االنتخابٌة منذ العام  ،1992وانتخاب قسم كبٌر
من المرشحٌن المسٌحٌٌن من قبل الناخبٌن المسلمٌن فً الدوابر الموسعة (المحافظات التً كانت ُترسم
فً كل دورة انتخابات على مقاس الزعامات الطابفٌة بشكل مخالؾ للطابؾ لٌهدؾ زٌادة تهمٌش
المسٌحٌٌن) ،قضت على فكرة التعاٌش التً هدفت إلٌها المناصفة الوطنٌة وفق اتفاق الطابؾ ،وكذلك
على الصوت المسٌحً ،بحٌث أضحت المناصفة البرلمانٌة الدستورٌة وهمٌة بامتٌاز بدخول نواب
مسٌحٌٌن إلى المجلس ٌدورون فً أفبلك الزعامات اإلسبلمٌة أو النظام السوري التً أوصلتهم إلى
الندوة البرلمانٌة ،وال عبلقة لهم بقواعدهم االنتخابٌة .لقد اشتكى بطرٌرك الموارنة مار نصر هللا بطرس
صفٌر بلؽة طابفٌة صرٌحة أثناء انتخابات العام  2005من أنه ال ٌُترك للمسٌحً اختٌار ناببه بحرٌة.
بناء علٌه ،اع ُتمد قانون  1960فً انتخابات العام  2009لتمكٌن المسٌحٌٌن من إٌصال مرشحٌهم إلى
البرلمان .صحٌح أن الدابرة المصؽرة تتٌح للمسٌحٌٌن أن ٌحددوا بؤنفسهم نوابهم إلى المجلس ،لكن
الصحٌح أٌضا ً أن انتخاب المسٌحٌٌن للمرشحٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن للمرشحٌن المسلمٌن ،هو خطوة
ممٌتة إلى الوراء فً عملٌة انتقال لبنان إلى حالة وطنٌة .وما ٌنطبق على المناصفة بٌن المسلمٌن
والمسٌحٌٌنٌ ،نطبق على كل الطوابؾ على حدة ،عندما ٌتم "تجٌٌر" أصوات الناخبٌن بوساطة المحادل
االنتخابٌة وتهمٌش المرشحٌن لحساب زعٌم طابفً أو حزب طابفً.
اجتماعٌاًٌ ،تقوقع كل من المسلمٌن والمسٌحٌٌن فً لبنان تقرٌبا ً فً أحٌاء خاصة بهم ،خصوصا ً
بعد الحرب ،لكن العبلقات الوظٌفٌة والبروتوكولٌة ظلت قابمة بٌنهم ،من دون أن تعنً مع ذلك وجود
حالة من "العٌش المشترك" أو "العٌش الواحد" الكاذب التً ٌتؽنون بها .وعلى عكس مصر ،هناك فً
لبنان تسامح فً إقامة دور العبادة ،حٌث تتبلصق المعابد تقرٌباً ،من دون أن ٌإدي ذلك فً ؼالب
األحٌان إلى صدامات .مع ذلك ،فاالختبلط المحدود فً الجامعات والمدارس والنوادي ،وحاالت الزواج
المختلط القلٌلة جداً ،ال تإدي إلى اندماج مجتمعً حقٌقً .وقد فشلت العام  1997محاولة إقرار الزواج
المدنً االختٌاري لرفض المإسسات الدٌنٌة اإلسبلمٌة والمسٌحٌة ذلك ،وكان مثل هذا القانون ٌفتح آفاق
االنفتاح بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن .لكن نسبة تزٌد عن  %80من اللبنانٌٌن فضلت الزواج من داخل
الطابفة .وفً العام  ،2008سجل الزواج المدنً نسبة  %2.3من مجموع الزٌجات ،ما دل على أن
المجتمع اللبنانً ال ٌزال ؼٌر مستعد لبلنتقال إلى تلك المرحلة .صحٌح أن المسٌحٌٌن ال ٌزالون ٌمسكون
بمفاصل أساسٌة فً االقتصاد اللبنانً ،وفً اقتصاد المهجر ،باستثناء إفرٌقٌا ،إال أن قدراتهم االقتصادٌة
داخل لبنان تراجعت بعض الشًء منذ نهاٌة الحرب.
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إن ما ٌقلق المسٌحً فً لبنان الٌوم ،هو شعوره بؤنه مستهدؾ جراء نمو التٌارات اإلسبلمٌة
المتطرفة ،كفتح اإلسبلم ،وجند اإلسبلم ،وحزب التحرٌر اإلسبلمً ومشارٌعها إلقامة إمارات إسبلمٌة.
ٌُضاؾ إلى هذا القلق ،مخاوؾ حقٌقة لدى المسٌحٌٌن ومسلمٌن س ّنة من أن ٌتبلشى دورهم عبر الدعوات
إلى المثالثة ،وجراء الشٌعٌة  -سٌاسٌة – العسكرٌة الممثلة بحزب هللا واستباحته الدولة ومإسساتها
وسٌادتها وهٌبتها مباشرة أو عن طرٌق محازبٌه (البناء على أمبلك الدولة والمشاعات ،وشراء العقارات
واألراضً ،والمربعات األمنٌة التً ال تقدر الخ ،)...رؼم إدعابه بهدفه السامً ،وهو بناء الدولة القوٌة
العادلة .كما أن سٌطرة الحزب على الحٌاتٌن السٌاسٌة واالجتماعٌة فً لبنان ،ومشروعه لتطبٌق مقولة
"والٌة الفقٌه"ٌ ،زٌد من مخاوؾ المسٌحٌٌن ،وكذلك من االحتقان المذهبً والطابفً .فولً الفقٌه ال
ٌدعً زعامة دٌنٌة على الشٌعة فً العالم فحسب ،بل قٌادة سٌاسٌة أٌضاً ،وعلى أتباعه الطاعة العمٌاء
من دون نقاش .لذا ،فإن الخوؾ على مصٌر الوطن ،إلى جانب فساد الطبقة السٌاسٌة الحاكمة،
واألوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة الصعبة ،وفوق كل شًء انسداد لخروج لبنان من معضبلته ،تجعل
المسٌحً والمسلم ٌؽادران الوطن ٌداً بٌد إلى ببلد االؼتراب.
إن مخاوؾ المسٌحٌٌن فً لبنان على أوضاعهم ٌتجاوز حدود البلد المذكور .لقد عبر البطرٌرك
بشارة الراعً أثناء زٌارته إلى بارٌس فً األسبوع األول من أٌلول  2011عن مخاوفه من أن ٌإدي
تسلم اإلسبلمٌٌن الس ّنة الحكم فً سورٌة بعد سقوط نظام األسد ،إلى قٌام تحالؾ إسبلمً س ّنً على
مستوى سورٌة ولبنان ،ما ٌُضعؾ تالٌا ً الوجود المسٌحً فً لبنان .فطالب بإعطاء األسد الفرصة
إلجراء إصبلحات وعدم إسقاطه خشٌة تؤثر المسٌحٌٌن سلبا ً بقٌام حكم إسبلمً فً سورٌة ٌمتد إلى
لبنان .فكان البطرٌرك بذلك ٌتكلم من منطق أقلوي ٌرى فً نظام األسد واستمراره ،رؼم ما قام به من
قمع دموي ،هو ضمانة لوجود األقلٌات ومنع خضوعها لنظام إسبلمً ،مفضبلً الدٌكتاتورٌة واالستبدادٌة
والقهر على أي نظام آخر ،متخلٌا ً فً الوقت نفسه عن دور بكركً التارٌخً فً الدفاع عن الدولة
وسٌادتها ،وعن حقوق اإلنسان وحرٌته .وعلى الرؼم من أن أوضاع المسٌحٌٌن فً لبنان تختلؾ عن
أوضاع المسٌحٌٌن فً سورٌة من الناحٌة السٌاسٌة ،كالمشاركة فً الحكم على سبٌل المثال ،فؤن س ّنة
لبنان فً تارٌخه الحدٌث والمعاصر لم ٌحاولوا قط إقامة دولة إسبلمٌة ،ولم ٌكن لهم أي مشروع ٌصب
فً هذه الؽاٌة .فالمشاركة العسكرٌة الضعٌفة لبعضهم فً حرب لبنان ،لم ٌكن عرضها اضطهاد الشرٌك
اآلخر وال فرض حكم علٌه إسبلمً علٌه ال ٌرتضٌه ،بل تحقٌق المشاركة الحقٌقٌة فً الحكم .وهم لم
ٌنقلبوا على الصٌؽة إال بعد أن نعاها الموارنة الذٌن ساروا وراء التقسٌم .وعلى الرؼم من أن دعوات
"فتح اإلسبلم" إلقامة دولة إسبلمٌة هو عمل مخابراتً سوري ال ٌعبر عن سٌاسة الطابفة السنٌّة وعن
اكتشافها هوٌتها اللبنانٌة واالندماج فٌها ،خاصة بعد العام  ،2005فإن مخاوؾ البطرٌرك قد تجد
تبرٌراً ،وهو أن المسٌحً ٌختزن فً ذاكرته تجربة تارٌخٌة ألٌمة حول ما تعرض له فً ظل الحكم
اإلسبلمً فً التارٌخ اإلسبلمً الوسٌط والحدٌث ،وكذلك فً التارٌخ المعاصر ،حٌث لم تتمكن
الحكومات العربٌة التً نشؤت بعد الحرب العالمٌة األولى من أن ترسً دعابم الحقوق والوجبات
والمساواة والعدالة بٌن مكونات مجتمعاتها من مسلمٌن وأقلٌات دٌنٌة وعرقٌة وإثنٌة ،وفوق كل شًء أن
تعتبر األقلٌات جزءاً ال ٌتجزأ من النسٌج االجتماعً .إن عٌب مقولة البطرٌرك أنه وضع كل الس ّنة فً
سورٌة ولبنان فً سلة واحدة ،متناسٌا ً التطور التارٌخً للس ّنة فً لبنان ،وكٌؾ أسهموا فً تؤسٌس قواعد
التعاٌش اإلسبلمً  -المسٌحً منذ العام  .1943وقد تكون مواقؾ البطرٌرك مقدمة لتحالفات جدٌدة
مستقبلٌة على صعٌد لبنان والمنطقة.
بالنسبة إلى سورٌة ،ومقارنتها بمصر والعراق ولبنان ،تؽٌب عنها المسؤلة الطابفٌة فً ظل نظام
ٌرفع شعارات العلمانٌة ،على الرؼم من تؤكٌد الدستور السوري وجوب أن ٌكون ربٌس الجمهورٌة
مسلما ً ،وأن اإلسبلم هو مصدر التشرٌع ،من دون أن ٌعنً ذلك أن اإلسبلم هو دٌن الدولة .وٌتمثل
المسٌحٌون فً مجلس الشعب السوري وفً الوزارة بشكل ضبٌل جداً ،ال ٌتناسب مع حجمهم
الدٌموؼرافً .وأقصى ما ٌحصلون علٌه هو وزٌران أو ثبلثة وزراء ،و 17مقعداً نٌابٌا ً من أصل ،252
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لكن ٌبقى وضعهم أقل سوءاً من وضع األقباط فً مصر .وكان فارس الخوري مسٌحٌا ً من أبرز
رجاالت االستقبلل وزعماء "الكتلة الوطنٌة" السورٌة ،وهو الذي تسلم رباسة البرلمان ثم رباسة الوزارة
العام  ،1947واع ُتبر هذا حدثا ُ فرٌداً بالنسبة إلى العالم العربً .كما أحاط كل من الربٌسٌن حافظ وبشار
األسد نفسٌهما بمستشارٌن مسٌحٌٌن كفبلشات إعبلمٌة ،أشهرهم إسكندر لوقا ،وجبران كورٌة وإلٌاس
بدٌوي ،وأسعد إلٌاس ،وجورج جبور ،وكولٌت خوري المستشارة الثقافٌة للربٌس بشار األسد الخ– ...
كل ذلك أضاء الصبؽة العلمانٌة على حكمه .وهناك مستشار فنً مسٌحً لمفتً سورٌة .ولعب
المسٌحٌون كذلك أدواراً بارزة فً تؤسٌس األحزاب العلمانٌة داخل سورٌة وخارجها ،ومن أشهرهم
الدمشقً مٌشال عفلق ،أحد مإسسً حزب البعث .كما أسسوا الحزب الشٌوعً والحزب القومً
السوري .إال أن ذلك ال ٌعنً أن مسٌحًٌ سورٌة ٌشاركون فً صنع القرار ،وال ٌُسمح لهم بتولً
المناصب السٌادٌة فً الدولة .وقبٌل تعٌنها مستشارة للربٌس بشار األسد ،أقرت الوزٌرة كولٌت خوري
بكون المسٌحٌٌن أكثر فبات المجتمع السوري تؽٌبا ً وإبعاداً عن المشاركة السٌاسٌة فً إدارة الببلد .وهذا
ٌنطبق على س ّنة سورٌة ،حٌث ٌنحصر القرار السٌاسً بمجموعة علوٌة تمسك بالنظام وبالعسكر.
وعلى الصعٌد االقتصادي ،احتل مسٌحٌو سورٌة مراكز مرموقة ،وكذلك فً المهن واألعمال
الحرة ،وٌمثل األطباء والمحامون المسٌحٌون نسبة  %30من المجموع العام لؤلطباء والمحامٌن
السورٌٌن .وبعد االنتداب الفرنسً على سورٌة ،ؼادرت األسر المسٌحٌة السورٌة الثرٌة الببلد إلى
لبنان ،وكذلك من تعامل منها مع الفرنسٌٌن .لكن المسٌحٌٌن السورٌٌن تؤثروا سلبا ً بالمراسٌم االشتراكٌة
على ٌد حزب البعث العربً االشتراكً منذ العام  1963وتؤمٌم المدارس والمإسسات االجتماعٌة ،ما
جعل برجوازٌتهم تهاجر إلى لبنان وإلى بلدان عربٌة وأجنبٌة أخرىٌ ،رافقها بعض البرجوازٌة السنٌّة.
أما الشاب المسٌحً ،فما أن ٌُنهً دروسه الجامعٌة حتى ٌبحث له عن مكان فً األمٌركتٌن .ومع أنه
حدث فً مطلع العام َ 2008قت ْل أحد المسٌحٌٌن أمام متجر لبٌع المشروبات الروحٌة فً مدٌنة دٌر
الزور ،إال أنه ال ٌمكن مع ذلك مقارنة هذا الحدث الفردي بؤحداث صعٌد مصر أو العراق الطابفٌة .ما
ٌسبب هجرة المسٌحٌٌن السورٌٌن لٌست األوضاع االجتماعٌة أو التعاٌش مع المسلمٌن ،ذلك أنهم
ٌمارسون شعابرهم واحتفاالتهم الدٌنٌة بكل حرٌة ،وإنما هو وجود النظام الشمولً ،وسوء األوضاع
السٌاسٌة ،وؼٌاب الدٌمقراطٌة ،وتنامً االتجاهات اإلسبلمٌة المتشددة فً الببلد .فٌخشى معظم
المسٌ حٌٌن السورٌٌن من أن تإدي تداعٌات أٌة صراعات فً الببلد إلى تقٌٌد حرٌاتهم ،أو إلى اندالع
حرب أهلٌة ٌروج لها النظام السوري ٌكومون هم أول ضحاٌاها ،على نسق ما حصل للمسٌحٌٌن فً
العراق .وأكثر ما ٌخشونه ،هو أن ٌوصموا بالتبعٌة إلى الؽرب ،فً سٌاق دعم الوالٌات المتحدة
األمٌركٌة إلسرابٌل ،وٌدفعون ثمن ذلك .وجراء االحتجاجات منذ شهر آذار  ،2011تزداد مخاوفهم من
المجهول ،ومن أن ٌتعرضوا إلى عملٌات إرهابٌة من قبل متطرفٌن مسلمٌن ،بعد التهدٌدات التً تلقتها
بعض كنابسهم ،وٌُعتقد أنها من صنع أجهزة المخابرات السورٌة لتخوٌفهم وجعلهم ٌتطلعون إلى النظام
لحماٌتهم .فٌفضلون جراء ذلك خضوعهم لنظام شمولً قاهر على سٌطرة اإلسبلمٌٌن السلفٌٌن على
الحكم ،وهم ٌرون فً كل ٌوم تصاعد دور هإالء اآلخرٌن على الساحة السورٌة .إن تعٌٌن العماد
المسٌحً داود راجحة وزٌراً للدفاع السوري الهدؾ منه جذب المسٌحٌٌن إلى ناحٌة النظام ،لكنه ٌبقى
من وسابل النظام للعب على الوتر الطابفً ،عبر جعل المسٌحٌٌن ٌتعاطفون مع النظام وضد مواطنٌهم
من المسلمٌن الثابرٌن.
وكما فً لبنانٌ ،عٌش مسٌحٌون سورٌون فً قرى خاصة بهم تقرٌبا ً ،وهناك فً المدن السورٌة
أحٌاء سكنٌة وتجارٌة ذات كثافة مسٌحٌة .لكن إمساك النظام بمكونات المجتمع السوري ٌفرض نفسه
على العبلقات المجتمعٌة ،فبل ٌطال "األنا" المسلم"اآلخر" المسٌحً بسوء .
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أقباط مصر :من الشراكة فً النصف األول من القرن العشرٌن إلى التهمٌش بعد ثورة  1152ثم
االستهداف
وصؾ سعد زؼلول مشاركة األقباط بفعالٌة فً ثورة  1919ضد االحتبلل البرٌطانً بـ
"الوحدة المقدسة" .أراد الزعٌم الوطنً أن ٌُفهم المصرٌٌن أن ال تماٌز فً الوطنٌة بٌن مسلم ومسٌحً،
وفً الوقت نفسه أن ٌدحض مقولة أن المسٌحً مستقل من قضاٌا أمته .وقد استفاد األقباط من الحقوق
التً كفلها دستور العام  1923فً ترشٌح أنفسهم على قوابم حزب الوفد ،وكان البعض منهم ٌنجح
بؤصوات المسلمٌن .واستفاد األقباط فً العشرٌنات من مناخ الوطنٌة المصرٌة ،فحسنوا مواقعهم فً
اإلدارات الرسمٌة وفً الحكومات الوفدٌة .ولعل أسرة ؼالً القبطٌة مثال على قبول المسلم لآلخر ،على
األقل ضمن النظام الحاكم آنذاك ،حٌث تبوأت مراكز وزارٌة عالٌة قبل ثورة العام  1919وبعدها،
وخاصة فً وزارتً المال والخارجٌة ،كبطرس ؼالً ( )1910 – 1908وكذلك ٌوسؾ وهبً خبلل
العام  .1919وهذا ٌنطبق على مكرم عبٌد ،النابب عن قنا وربٌس نقابة المحامٌن ،وسكرتٌر عام حزب
الوفد ،وهو القابل" :مصر لٌست وطنا ً نعٌش فٌه ،ولكنها وطن ٌعٌش فٌنا" .وبٌن العامٌن 1928
و ،1931شؽل القبطً وٌصا واصؾ منصب ربٌس المجلس النٌابً ،وهو المنصب الثانً فً مصر
بعد الملك .وما لبث األقباط أن تؤثروا سلبا ً بدعوة اإلخوان المسلمٌن إلى أسلمة الدولة والمجتمع ،فبدأ
"نفوذهم" وتمثٌلهم ٌشهدان تراجعا ً .وبما أن حركة الضباط األحرار التً قادت الثورة العام 1952خلت
من أي ضابط قٌادي قبطً تقرٌباً ،فقد بدأ منذ ذلك الحٌن خروج األقباط من اللعبة السٌاسٌة فً مصر.
إن التقٌٌد على الحرٌات العامة وسٌاسة التؤمٌم التً اتبعتها الثورة المصرٌة ،وإلؽاء مجالس الملة
والمحاكم الروحٌة ،والوحدة بٌن مصر وسورٌة ،أصابت األقباط أكثر من ؼٌرهم من فبات المجتمع
المصري .ففً حٌن فاز األقباط بـ  20مقعداً برلمانٌا ً فً انتخابات العام  ،1924تقلصت أعدادهم إلى 3
نواب فً انتخابات العام  ،1931بسبب الدعاٌة الدٌنٌة لئلخوان المسلمٌن ضد المرشحٌن األقباط .وبٌن
عامً  1953و ،1981لم ٌتجاوز عدد الوزراء األقباط فً الحكومات المصرٌة المتعاقبة  22من أصل
 452وزٌراً .من هنا ،وكما فً العهد العثمانً ،توجه المسٌحٌون األقباط إلى تحسٌن مواقعهم
االقتصادٌة والثقافة وتؤسٌس المدارس .فٌمتلكون كبرٌات الشركات المصرٌة ،وٌشؽلون نسبة عالٌة من
إجمالً الوظابؾ التخصصٌة ،كالطب والصٌدلة .وهم ٌمتلكون نسبة  %75من وسابل النقل ،و%44
من المشارٌع الصناعٌة ،و %51من المصارؾ ،و %34من األراضً الزراعٌة .وقدرت الحكومة
المصرٌة العام  2007أن األقباط ٌملكون ثلث الثروة القومٌة.
خبلل المرحلة األولى من حكم الربٌس عبد الناصر ،وتحدٌداً منذ عهد السادات ،نمت التٌارات
اإلسبلمٌة لحسابات لها عبلقة بالتوازنات السٌاسٌة الداخلٌة .فجعل األول اإلسبلم دٌن الدولة ،وجعل
الثانً منه مصدر التشرٌع الربٌسً ،رؼم أنه لم ٌُطبق بشكل حاد .فكان هذا أول اؼتٌال للدولة المدنٌة
المنشودة من قبل األقباط ،إذ جعل مصر منقسمة على أساس دٌنً ،بعدما تحول األقباط إلى جماعة دٌنٌة
ولٌس مكونا ً وطنٌا ً أساسٌا ً من مكونات المجتمع المصري .ولكً ٌحقق التوازن مع معارضٌه ،أطلق
السادات جماعة اإلخوان المسلمٌن من السجون العام  ،1971وأعطاهم فرص الحضور السٌاسً
والمٌدانً واإلعبلمً ،وذلك لمجابهة خصومه الناصرٌٌن والٌسار من قوى ثورة  23تموز .صحٌح أن
الربٌس المصري حصل على دعم الجماعات األصولٌة اإلسبلمٌة ،إال أن ذلك كان على حساب الوحدة
الوطنٌة ،والمسٌحٌون مكونً أساسً لها .فشهد عصره تمٌٌزاً خطٌراً بٌن المسلمٌن واألقباط وبالتالً
أحداثا ً طابفٌة خطٌرة ،خاصة فً صعٌد مصر .إشارة ،إلى أنه لم ٌعد بإمكان أي قبطً بعد ثورة 1952
أن ٌصل إلى مجلس الشعب ،ما كان ٌستوجب من كل رإساء الجمهورٌة أنفسهم :ناصر والسادات
ومبارك ،تعٌٌن  10أعضاء من المجلس ،ؼالبٌتهم من المسٌحٌٌن وفق مقاٌٌس السلطة .حتى أن "الحزب
الوطنً" الحاكم لم ٌرشح أي قبطً لمجلس الشعب العام  ،1995مع أن الحزب ضم كفاءات قبطٌة،
والسبب فً ذلك ،أن جمهور الوفد اإلسبلمً هو الذي ٌتحكم فً عدم وصول قبطً إلى الندوة البرلمانٌة.
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وفً انتخابات  ،2005فاز مسٌحً واحد لمجلس الشعب ،وهو وزٌر المالٌة ٌوسؾ بطرس ؼالً (أُوقؾ
من قبل حكومة عصام شرؾ بتهمة تضخم ثروته) ،وهناك مسٌحً آخر فً الحكومة المصرٌة األخٌرة
قبل ثورة  25كانون الثانً ( 2011حكومة أحمد نظٌؾ) هو وزٌر البٌبة ماجد جورج .وضمت وزارة
عصام شرؾ الحالٌة قبطٌا ً واحداً هو وزٌر السٌاحة منٌر فخري عبد النور ،الذي كان جده أحد مإسسً
حزب الوفد العام .1919
قبل الثورة ،كان احتبلل األقباط للوزارات مقبوالً جداً .فبلػ عدد وزرابهم فً عهد الملك فاروق
 12وزٌراً ،وتقلص فً عهد عبد الناصر إلى  7وزراء .لكن منذ عصر السادات ومبارك ،لم ٌعد عددهم
ٌتجاوز االثنٌن .وٌعرؾ األقباط فً مصر أنهم ال ٌستطٌعون الفوز فً انتخابات مجلس الشعب من دون
أصوات المسلمٌن ،وهذا متعذر فً ظل االنقسام الطابفً المجتمعً الذي ٌؽذٌه النظام كً ٌضمن بقاءه
فً السلطة .كما ال ٌمكن للقبطً أن ٌتبوأ منصب ربٌس جامعة فً مصر ،أو أن ٌُعٌن قابداً للجٌش
المصري ،أو محافظا ً باستثناء حالة واحدة فً عهد مبارك (محافظ قنا مجدي أٌوب) .و ُتقفل أبواب الجسم
القضابً العلٌا أمامه بشكل عام الخ ...ومن أصل  274عمٌداً فً الجامعات الرسمٌة المصرٌة ،ال ٌوجد
إال عمٌد قبطً واحد .كما ال ٌُعٌن أقباط رإساء تحرٌر الصحؾ والمجبلت .وفٌما بلػ تمثٌل األقباط فً
وظابؾ الفبة األولى  %50قبل ثورة العام  ،1952تضاءلت هذه إلى حد كبٌر .فبل تتجاوز ،على سبٌل
المثال ،حصة األقباط فً كلٌات الشرطة واألكادٌمٌات العسكرٌة نسبة  %2من المقاعد.
إن التعصب والجهل فً مصر ،مدنها ،ومحافظاتها فً الصعٌد تحدٌداًٌ ،جعل "مصر للمسلمٌن"
ولٌس وطنا ً "للمصرٌٌن" ،وفق الشعار الذي رفعه أحمد عرابً باشا أثناء مقاومته االحتبلل البرٌطانً.
فً المقابلٌ ،عتقد أقباط متعصبون أن مصر ال تكون للمصرٌٌن األقحاح (األقباط) إال بالقضاء على
اإلسبلم فٌها .فٌستندون إلى نظرٌات بؤن األقباط وجدوا فً مصر قبل دخول اإلسبلم إلٌها ،لنفً اإلسبلم
عن مصر قدٌما ً وحدٌثا ً .ورؼم صحة هذا القول جزبٌاً ،لكن المرء ال ٌستطٌع بشحطة قلم أن ٌنهً 14
قرنا ً من الوجود اإلسبلمً فً مصر .كما أنه ال ٌستطٌع بشحطة القلم نفسها أن ٌلؽً وجوداً حضارٌا ً
مسٌحٌا ً فً مصر قبل اإلسبلم ومعه.
إن الجهل المتبادل لدى المسلمٌن والمسٌحٌٌن ٌجعل نزاعاتهم التً لٌس لها عبلقة مباشرة
بالدٌن ،أن تتحول إلى دٌنٌة ،رؼم كل ما ٌوحد بٌن أبناء الطابفتٌن من فقر ومعاناة ومرض وتخلؾ .إن
تدخل القضاء المصري فً قانون األحوال الشخصٌة لؤلقباط مإخراً (الطبلق أو الزواج للمرة الثانٌة)،
وزواج مسٌحً من مسلمة أو العكس ،وبناء كنٌسة مقابل مسجد ،وعرض مواطن مسٌحً على
األونبلٌن شرٌط فٌدٌو ٌظهر مسلمة فً أوضاع جنسٌة ( ،)2009وتوزٌع مناشٌر وملصقات تحرٌضٌة
طابفٌة من قبل الجانبٌن ،وخبلؾ على قطعة أرض ،فضبلً عن تهدٌد السلفٌٌن الفتٌات والسٌدات
القبطٌات باالعتداء علٌهم فً حال وجدن سافرات ،حتى نحر خنازٌر المزارعٌن المسٌحٌٌن بشكل متعمد
واستفزازي بذرٌعة األنفلونزا ،جاء على أساس دٌنً ولٌس علمً ،وذلك إرضا ًء للجماعات األصولٌة
اإلسبلمٌة – وهذه كلها مسابل تثٌر العنؾ والشؽب ،خاصة فً ضوء تقاعس السلطة أو تواطبها ،وتؽذٌة
االحتقان من قبل رجال الدٌن فً الجانبٌن .وما حادثة الكنٌسة فً عٌن شمس فً كانون األول ،2008
وحادثة نجع حمادي فً كانون الثانً  ،2010وتفجٌر كنٌسة القدٌسٌن فً اإلسكندرٌة لٌلة رأس السنة
المٌبلدٌة  ،2011/2010وأخٌراً ولٌس آخر ،بعد مبارك ،حادثة إحراق كنٌسة أطفٌح فً قرٌة صول
وتدمٌرها (كنٌسة الشهٌدٌن) ،وإحراق كنٌستٌن لؤلقباط فً إمبابة فً السابع من أٌار  ،2011وقطع أذنً
شاب قبطً (أٌمن أنور دٌمتري) وإحراق مسكنه من قبل جماعة إسبلمٌة متشددة إلقدامه على إقامة
عبلقة جنسٌة مع سٌدة مسلمة .وفً أدفو بمحافظة أسوان ،جرى هدم كنٌستها وحرقها فً  3تشرٌن
األول  ،2011بذرٌعة عدم حصولها على ترخٌص .وأدت الحادثة األخٌرة إلى صدامات دامٌة فً محلة
ماسبٌرو بالقاهرة ٌوم األحد  9تشرٌن األول وسقوط قتلى من األقباط فً اشتباكات مع الجٌش – كلها
لٌست سوى أمثلة على رفض اعتراؾ المسلم باألخر والعٌش معه .أما لماذا اختار األقباط قلب القاهرة
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للتظاهر ،ولٌس فً أسوان حٌث دمرت كنٌستهم ،فهً ألنهم أدركوا أن صوتهم فً أسوان لن ٌسمع .لكن
جرى تصوٌر حادثة ماسبٌرو على أنها مإامرة قبطٌة ضد الجٌش المصري .إن قٌام بعض جنود الجٌش
المصري بمبلحقة المتظاهرٌن األقباط بعبارات "ٌا كفار ٌا أوالد الكبلب" ،والتحرٌض اإلعبلمً من
التلفزٌون المصري بدعوة المسلمٌن للنزول إلى الشارع لموآزرة الجٌش ضد األقباط "المتآمرٌن" على
الدولةٌ ،وضحان النظرة المجتمعٌة اإلسبلمٌة السلبٌة المزدرٌة لـ "اآلخر" القبطً ،والتً تناقض اإلسبلم
باعتبار أن المسٌحٌٌن لٌسوا كفرة .وتدل فً الوقت نفسه ،أن اإلعبلم المصري ،إما ؼبٌا ً أو مشاركا ً فً
جرٌمة أُعد لها لئلٌقاع بٌن األقباط والمسلمٌن بما ٌشبه حربا ً أهلٌة .إن "جمهورٌة إمبابة اإلسبلمٌة" التً
ظهرت إلى الوجود منذ الثمانٌنٌات من القرن الماضً وتؽذت من سٌاسة السادات فً تنمٌة التٌارات
اإلسبلمٌة المتشددة ،ترفض "اآلخر" القبطً ،وهً المسإولة عن إحداث إمبابة.
إن عدم منح السلطات المصرٌة المسٌحٌٌن التراخٌص لبناء كنابس جدٌدة ،وعدم السماح لهم
بترمٌم القدٌم منها إال وفق شروط صعبة جداًٌ ،جعبلن القبطً ٌلجؤ إلى البناء ؼٌر المرخص ،ما ٌحمل
السلطات أو الجمهور المسلم المتعصب على تدمٌر البناء المشٌد بحجة استفزازه .لقد وُ ضعت تراخٌص
بناء دور العبادة وملحقاتها الخاصة بالمسٌحٌٌن خبلل العقد المنصرم فً أٌدي المحافظٌن بعدما كانت فً
ٌد ربٌس الجمهورٌة ،فً حٌن ٌتمتع المسلمون بكامل الحربة فً بناء المساجد أو ترمٌمها .أضؾ إلى
ذلك ،أن القانون الذي أصدرته الحكومة المصرٌة عندما أصدرت فً عهد السادات فً منتصؾ
السبعٌنٌات من القرن العشرٌن قانونا ً لمصلحة التٌارات اإلسبلمٌة (اإلخوان المسلمٌن أساسا ً) ،وإعفاء
العمارات قٌد اإلنشاء التً ُتلحق مصلٌات فً أسفلها من ضرابب تتعلق بالبناء ،وحصولها على الحدٌد
واألسمنت من مصانع الدولة بتخفٌض بنسبة  %50من سعر السوق ،تسبب فً تفشً المصلٌات فً كل
ركن وشارع من المدن الكبرى فً مصر .وفً ظل ثقافة عدم االعتراؾ باآلخر ورفض التعاٌش معه،
زادت تلك المصلٌات من االحتكاك السلبً وردات الفعل بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،عندما أصبحت
متبلصقة أو متقابلة مع دور العبادة لؤلقباط .وظل القانون المذكور قابما ً بقوة حتى نهاٌة التسعٌنٌات .إن
التعصب ٌستجلب التعصب ،فقبل سنوات ،قاد قس قبطً تظاهرة فً محافظة أسٌوط من أجل بناء كنٌسة
مقابل مسجد قدٌم ولٌس مصلى ،وكانت التظاهرة تنادي بؤن "ٌسقط محمد ،وٌسقط اإلسالم" .إن عدم
قٌام الدولة المصرٌة بمهامها عبر االهتمام بمسؤلة التعاٌش اإلسبلمً – المسٌحً وسنّ قانون موحد لبناء
دور العبادة للمسٌحٌٌن والمسلمٌن ،وعدم التساوي بٌن أبناء الوطن الواحد فً قضاٌا دٌنٌة حساسة،
وكذلك ضعؾ أو ؼٌاب تطبٌق الدولة والمجالس العرفٌة القوانٌن على مثٌري الفتن الطابفٌة تشكل
مخالفة للمواد  12و ،13و 40و 46من الدستور المصري التً نصت على المساواة بٌن المواطنٌن،
بؽض النظر عن األصل والجنس أو الدٌن أو العقٌدة ،وكفلت حرٌة المعتقد وممارسة الشعابر الدٌنٌة.
وال ٌبدو أن السلطات المصرٌة السابقة برٌبة من التحرٌض على األحداث الطابفٌة .فكانت
تؽض الطرؾ عن زواج فتٌات مسٌحٌات قاصرات من مسلمٌن ،وتشجع على تحول المسٌحً إلى
اإلسبلم ،فً حٌن تقؾ والمجتمع اإلسبلمً المصري ضد إي مسلم مرتد .وما االتهام الذي وُ جه إلى
وزٌر الداخلٌة حبٌب العادلً بمسإولٌة وزارته عن تفجٌر كنٌسة اإلسكندرٌة ،سوى نموذج لسٌاسة
النظام لئلبقاء على الشرخ بٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن ،كً ال تكون هناك جبهة وطنٌة واحدة تعارض
حكم حسنً مبارك .إن نظرة الشك إلى "اآلخر" القبطً ،تنسحب على معظم مإسسات الدولة ،مدنٌة
وعسكرٌة .فعندما عٌن أنور السادات الفرٌق فإاد ؼالً ،وهو قبطً ،قابداً لفرقة المشاة الثامنة عشر
أثناء الحرب العربٌة – اإلسرابٌلٌة العام  ،1973اعترض عدد من المصرٌٌن على ذلك ،ومنهم
عسكرٌون ،وكانت حججهم أنه ال ٌمكن أن ٌإتمن مسٌحً على قضٌة وطنٌة ،وكؤن المسلم هو وحده من
ٌإتمن على عروبة مصر ،أو كؤن مصر هً ملك للمسلمٌن وحدهم .والبلفت ،أن السلطات المصرٌة
تتعاطى مع األحداث الطابفٌة على أنها مسؤلة أمنٌة نتٌجة الجهل والعمل الفردي ،فٌما الحقٌقة أنها حالة
اجتماعٌة ودٌنٌة وسٌاسٌة .إن فٌلم "حسن ومرقص" هو نموذج واقعً لحالة االنقسام المجتمعً
المصري ،وحاالت التعصب الطابفً لدى الشارع المصري لكل من المسٌحٌٌن والمسلمٌن .فهل ٌإدي
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ذلك إلى تفكك الدولة المصرٌة ،فً ضوء الحدٌث عن تقسٌم مصر إلى ثبلث دول دٌنٌة :دولة النوبة،
ودولة لؤلقباط ودولة إسبلمٌة؟
مسٌحٌو العراق :من االنتداب البرٌطانً إلى دكتاتورٌة صدام حسٌن ...فمساوئ االحتالل األمٌركً
تعرض المسٌحٌون العراقٌون خبلل النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر وخبلل الحرب
العالمٌة األولى إلى هجمات األكراد ،لكن وضعهم تحسن تحت االنتداب البرٌطانً ،حتى أنهم اتهموا
بالعمالة له ،بعدما تبلعب اإلنكلٌز بمشاعرهم لتؤسٌس دولة مسٌحٌة مستقلة ،ثم تخلوا عنهم .فؤُجهضت
محاولتهم بعنؾ على ٌد الدولة العراقٌة فً الثبلثٌنٌات من القرن العشرٌن ،واضطر اآلالؾ منهم للهجرة
إلى سورٌة .وبعد الثورة العراقٌة العام  ،1958عاد وضعهم ٌزداد سوءاً ،ومع حكم حزب البعث
العربً االشتراكً وصدام حسٌن ،استقر وضعهم من الناحٌة االجتماعٌة ،لٌس بسبب تقبل المسلم لآلخر
المسٌحً ،بل بسبب قسوة النظام العراقً وإمساكه بالشعب العراقً ومكوناته بالحدٌد والنار .وقد لعب
بعض المسٌحٌٌن أدواراً مقربة من النظام ،كطارق عزٌز ،وشارك الجندي المسٌحً جنبا ً إلى جنب
الجندي المسلم فً الحرب ضد إٌران بٌن عامً  1980و ،1988ومع ذلك استمرت هجرتهم.
منذ أن تفجر الوضع فً العراق بعد االحتبلل األمٌركً العام ُ ،2003كشؾ الؽطاء عن المسؤلة
الطابفٌة المتجمرة ،والمذهبٌة التً وجدت مكانا ً رحبا ً لها بٌن الشٌعة والس ّنة ،واإلثنٌة بٌن العرب
واألكراد .وبالنسبة إلى المواقؾ من المسٌحٌٌن ،نمت تٌارات إسبلمٌة أصولٌة مسلحة تعمل على اقتبلع
منهجً للوجود المسٌحً ،وخصوصا ً فً بؽداد والموصل ،من تدمٌر الكنابس وقتل المسٌحٌٌن وقٌاداتهم
الدٌنٌة ،أو فرض سلوكٌات إسبلمٌة على نسابهم (الحجاب أو رمٌهن باألسٌد) من دون أن ٌكون
المسٌحٌون مسإولٌن عن استجبلب األمٌركٌٌن إلى العراق .وإذا كان المسلم ٌقتل المسلم فً العراق،
فؤي وضع ٌمكن تخٌله بالنسبة إلى المواطن المسٌحً ،بعدما كفرته "القاعدة" وجعلت منه هدفا ً مشروعا ً
ٌطاله "الجهاد"؟ لقد ورد اآلتً فً إنذار وجهته "األمانة العامة لكتابب أنصار اإلسبلم" إلى مسٌحًٌ
العراق" :قررت األمانة العامة لكتائب أنصار اإلسالم توجٌه اإلنذار النهائً إلٌكم (المسٌحٌٌن) وإلى
كافة أتباعكم ورعاٌاكم من النصارى والكفار الصلٌبٌٌن فً بغداد والمحافظات األخرى ،بوجوب ترك
بالد المسلمٌن (العراق) فوراً واالرتحال الجماعً خارج القطر وإلى غٌر رجعة ،وااللتحاق بالبابا
بندٌتكس السادس عشر وأتباعه المتمادٌن على أعظم رموز اإلنسانٌة واإلسالم (النبً محمد) ...وال
مكان لكم ،أٌها الكفار النصارى ،بٌن صفوف المسلمٌن المؤمنٌن فً العراق بعد اآلن .وبعكسه ،سوف
تكون سٌوفنا مشرعة على رقابكم ورقاب رعاٌاكم وأتباعكم و أسوة بالنصارى المقٌمٌن فً الموصل".
وٌتمثل المسٌحٌون العراقٌون الٌوم بـ  5نواب فً مجلس مإلؾ من  275نابباً ،وبوزٌر واحد
فً الحكومة الفٌدرالٌة .وجراء ما ٌتعرضون له ،تآكلت فً السنوات األخٌرة أعدادهم بشكل كبٌر،
وفُتحت أبواب المهجر أمامهم ،ما ٌتسبب بخسارة وطنٌة واقتصادٌة للعراق وتلوٌث سمعته .وال ٌبدو أن
العراق سٌتؤثر بـ "الربٌع العربً" فً ظل االحتبلل األمٌركً واالنقسام المذهبً والعرقً والنفوذ
اإلٌرانً.
األردن وفلسطٌن :وضع ممٌز وتذوٌب المسٌحٌٌن على ٌد إسرأئٌل
ٌتمتع المسٌحٌون فً األردن بوضع خاص ممٌز فً ظل رعاٌة ملكٌة ،وهذا ٌبدو بوضوح فً
ضوء المقاعد التً ٌحتلونها فً المجلس النٌابً التً تفوق نسبة أعدادهم من إجمالً الشعب األردنً.
ووصل األمر مإخراً إلى حد انتخاب عضو مسٌحً فً الهٌبة اإلدارٌة ألحد األحزاب التابعة لئلخوان
المسلمٌن (جبهة العمل اإلسبلمً) ،ما ٌجعلنا نعتقد أن التنظٌم األصولً المذكور ٌحتاج لـ "فبلش"
إعبلمً مسٌحً لتخفٌؾ الصبؽة األصولٌة عنه ،وأن المسؤلة لٌست االنفتاح على "اآلخر" المسٌحً .كما
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للمسٌحٌٌن األردنٌٌن حضور ممٌز فً االقتصاد والمهن الحرة والحٌاتٌن الثقافٌة والنقابٌة .مع ذلك،
ٌشعرون بقلق من نمو التٌارات اإلسبلمٌة وتؤكٌد هوٌة دٌنٌة بدالً من الهوٌة الوطنٌة ،وبخاصة فً مواد
التعلٌم الرسمً .وحول مواقفهم مما ٌدور حول األردن ،وقؾ المسٌحٌون ضد الؽزو األمٌركً للعراق،
وصدرت تصرٌحات من قبل رجال دٌن ورجال أعمال تدٌن االحتبلل األمٌركً وتعتبره عدوانا ً لصالح
إسرابٌل ومن أجل نفط العراق .وقد اعتبرت مجموعة من المحامٌن المسٌحٌٌن فً األردن أن حرق
القس األمٌركً تٌري جونز المصحؾ هو بمثابة حرق اإلنجٌل واعتداء على الدٌن المسٌحً .هذه
المواقؾ الوطنٌة لمسٌحً األردن ،تقربهم من المسلمٌن ،وتجعل من األردن نموذجا ً للتعاٌش اإلسبلمً
– المسٌحً برعاٌة الدولة.
وفً فلسطٌن ،تقوم إسرابٌل بتهجٌر المسلمٌن والمسٌحٌٌن على حد سواء ،والذٌن ٌُستهدفون من
قبل األصولٌٌن الٌهود المتشددٌن بشكل ٌومً ومنهجً .وبما أن أعداد المسٌحٌٌن العرب أقل بكثٌر
بالنسبة إلى الفلسطٌنٌٌن المسلمٌن ،فإن آثار الهجرة تظهر علٌهم بوضوح ،ولم ٌعد ٌتعدى الوجود
المسٌحً فً القدس نسبة  %2بعد أن كان  %20العام  ،1948ما ٌجعله سطحً التؤثٌر فً المجتمع
الفلسطٌنً ،لكنه ٌفٌد إسرابٌل فً إظهار أن صراعها هو مع المسلمٌن فً فلسطٌن ،خاصة وأنها روجت
بجدارة نظرٌة "اإلرهاب اإلسبلمً" .فضبلً عن ذلك ،تسهم سٌاسة إسرابٌل القمعٌة ،ونمو التٌارات
األصولٌة فً تحفٌز المسٌحً الفلسطٌنً على الهجرة .وتحاول الدعاٌة الصهٌونٌة التسوٌق بؤن اإلسبلم
والمسٌحٌة هما عدوان ،وأن المسٌحٌة والٌهودٌة ٌتعرضان للظلم اإلسبلمً نفسه ،ما ٌحتم تعاونهما معا ً.
لكن الم سٌحٌٌن ٌتمسكون بعروبتهم وٌدافعون عنها ،وكانوا من أوابل من تصدى لمشروع تهوٌد
فلسطٌن (نجٌب نصار صاحب جرٌدة الكرمل على سبٌل المثال) ،حتى أن المربً األرثوذكسً
الفلسطٌنً خلٌل السكاكٌنً ،عندما وجد أن آفة الطابفٌة تفعل فعلها فً ببلده ذات الؽالبٌة اإلسبلمٌة ،مع
ت عذر تشكٌل جبهة وطنٌة للتصدي لؤلطماع الصهٌونٌة ،اقترح بشكل لم ٌسبقه إلٌه أحد من قبل ،أن
ٌعتنق المسٌحٌون فً فلسطٌن اإلسبلم من أجل تكوٌن جبهة موحدة .فضحى بذلك بالدٌن من أجل الوطن
واألرض .فكان بذلك فً قمة العطاء والوطنٌة ،وقد ال نجد فً مقابله مسلم ٌضحً بدٌنه من أجل وطنه
أو عروبته .كما شارك المسٌحٌون الفلسطٌنٌون إخوانهم المسلمٌن فً النضال ضد االنتداب البرٌطانً،
ومنهم من حمل السبلح وتزعّم منظمات فدابٌة منذ الستٌنٌات من القرن الماضً من أجل تحرٌر فلسطٌن
(جورج حبش ،ونابؾ حواتمة على سبٌل المثال) .أخٌراً ،كما أن المسجد األقصى مستهدؾ من قبل
إسرابٌل وسٌاستها االستٌطانٌة لمحو معالم اإلسبلم من المدٌنة المقدسة ،كذلك تتعرض األوقاؾ
المسٌحٌة ،األرثوذكسٌة تحدٌداً ،إلى المصٌر نفسه .وقد عملت إسرابٌل على هدم األدٌرة وعشرات
الكنابس .ومن أصل  196دٌراً وكنٌسة فً فلسطٌن وجدت فً العام  ،1922لم ٌبق منها فً منتصؾ
التسعٌنٌات من القرن المنصرم سوى  48كنٌسة و 47دٌراً .أخٌراً ولٌس آخر ،تتعرض مقدسات
إسبلمٌة فً فلسطٌن إلى االعتداء (إحراق مسجد فً الجلٌل األعلى فً تشرٌن األول  )2011والتدنٌس
على أٌدي أصولٌٌن ٌهود ،وكذلك قبور عابدة للطابفتٌن (ٌافا).
أرقام مفزعة :تفرٌغ المنطقة من المسٌحٌٌن؟؟؟
بناء على كل ما تقدم ،تتراجع أعداد المسٌحٌٌن فً المشرق العربً باضطراد ،وإذا ما استمر
الحال على ما هو علٌه الٌوم ،وسوؾ ٌستمر بالتؤكٌد فً ظل ثقافة اضطهاد "اآلخر" كؤقلٌة على
الصعٌدٌن السٌاسً واالجتماعً ،فمن المتوقع أن ٌضمحل الوجود المسٌحً ،على الرؼم من أن النظر
إلى هذا الوجود ٌجب أن ٌتركز على الدور الحضاري والثقافً واالقتصادي للمسٌحٌٌن ،وكجسر تواصل
بٌن الشرق والؽرب ولٌس على األرقام .فً مصر ،ال ٌتعدى عدد األقباط فً العام  )4.5( 2010ملٌون
نسمة ،وفق تقدٌرات الفاتٌكان ومركز "بٌو" األمٌركً لؤلبحاث ،أي  %6بعد أن شكل نسبة  %10من
مجموع سكان مصر ،اللهم إذا قام النظام الجدٌد فً مصر بالدفاع عن الوجود المسٌحً السٌاسً
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واالجتماعً والحضاري بسنّ قوانٌن واتخاذ إجراءات ،وحادثة قنا اختبار لهذا النظام ولثورة  25كانون
الثانً .وال ٌعود التناقص المطرد ألعداد األقباط إلى هجرتهم فحسب ،والتً بلؽت وفق المرصد
المصري لحقوق اإلنسان نحو  100ألؾ شخص ما بٌن آذار وأٌلول  2011والتوقعات بؤن تصل إلى
نحو ربع ملٌون فنهاٌة العام  ،2011بل كذلك إلى ثقافة األسرة الصؽٌرة بالمفهوم الؽربً ،وإلى زٌادة
الموالٌد بٌن المسلمٌن .وفً سورٌة ،تراجعت أعداد المسٌحٌٌن من  %20العام  1945إلى  %7من
مجموع سكان ٌبلػ تعدادهم  22ملٌونا ً .وهناك من ٌعتقد أن نسبة  %7تعود إلى العام  ،2000وأن
مزٌداً من مسٌحًٌ سورٌة ٌؽادرونها .وفً األراضً الفلسطٌنٌة ،وصلت أعدادهم إلى اقل من  50ألفاً،
وفً إسرابٌل إلى  143ألفاً ،من أصل  5مبلٌٌن فلسطٌنً مسلم .وفً العراق ،تراجعت أعدادهم من
 1.4ملٌون نسمة إلى ما بٌن  700ألؾ و 500ألؾ نسمة ( .)%5- %3وفً لبنان ،حٌث وضع
المسٌحٌٌن مختلؾ عن باقً البلدان العربٌة ،تراجعت أعدادهم من  %52فً العام  1932إلى ما دون
 %30فً العام  ،2008أي ما ٌزٌد بقلٌل عن ملٌون نسمة .وعلى الرؼم من رعاٌة الدولة األردنٌة
للمسٌحٌٌن ،فإن أعدادهم تتراجع باطراد ،بسبب األوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والرؼبة
فً الحفاظ على خصوصٌاتهم الثقافٌة ،بالتزامن مع نمو التٌارات األصولٌة اإلسبلمٌة .وٌقدر عددهم بـ
 200ألؾ نسمة .بناء على كل ما ورد ،تتراوح أعداد المسٌحٌٌن مجتمعٌن فً كل من العراق وسورٌة
ولبنان واألردن وفلسطٌن ومصر ما بٌن  7إلى  8مبلٌٌن نسمة من حوالى  140ملٌون نسمة ،مجموع
السكان فً البلدان الستة.
استنتاج
أثبت الدراسة مسإولٌة األنظمة العربٌة عما ٌحصل للمسٌحٌٌن فً المشرق العربً ،وكذلك
مسإولٌة المجتمعات اإلسبلمٌة بثقافتها القابمة على النظرة السلبٌة إلى "اآلخر" .وال نؽفل الحقٌقة عندما
نقول ،إن التعصب موجود فً كبل الفرٌقٌن المسلم والمسٌحً .لكن فً ظل وجود أنظمة إسبلمٌة تحكم،
فإن المسإولٌة تقع على عاتق تلك األنظمة ،سٌاسٌا ً واجتماعٌا ً .لقد فشلت محاوالت إقامة الدولة المدنٌة
فً العالم العربً التً ٌمكنها أن تحتضن الجمٌع بالعدل والمساواة وفً الحقوق والواجبات ،وأضحت
الدولة الدٌنٌة إما مشروعا ً للجماعات اإلسبلمٌة المتشددة ،التً ترٌد فرض الجزٌة على المسٌحٌٌن وفق
اإلسبلم ،أو تلك تتخفى وراء تصرٌحات "رحومة" بؤن الدولة اإلسبلمٌة المنشودة ستوفر الحماٌة
للمسٌحٌٌن ،وهذا ما لم ٌحصل فً الماضً ولن ٌحصل فً ظل دولة إسبلمٌة.
إن النسب القلٌلة الممنوحة للمسٌحٌٌن للمشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة فً العالم العربً ال تثمل
حجمهم الدٌموؼرافً ،وإن دٌمقراطٌة قابمة على التوافق والتناسب ال تإسس لوطن ،واألوضاع فً
لبنان شاهد على ذلك .كما أن نظام أكثرٌا ً "دٌمقراطٌا ً" ،فً ظل الثقافات السابدةٌ ،عنً المزٌد من
اضمحبلل المسٌحٌٌن فً لبنان والعالم العربً .صحٌح أن األنظمة العربٌة تقدم نفسها على أنها
دٌمقراطٌة وحامٌة للمسٌحٌٌن ،ما ٌجعل المسٌحٌٌن ٌلوذون بها لحماٌتهم من شركابهم السلفٌٌن
المتشددٌن ،وربما "اإلرهابٌٌن" فً الوطن ،وهذا ٌضع المسٌحٌٌن فً الموقع الخطؤ بقبول حكم أنظمة
فاسدة على أساس أنها األفضل من ٌقدم الحماٌة لهم ،وربما ٌدفعون ثمن هذا "التحالؾ" مع األنظمة
االستبدادٌة .لكن الحدٌث عن حماٌة األنظمة العربٌة للمسٌحٌٌن ٌبقى فً الشكل كبلما ً هراء ،لن ٌحل
المشكلة ،ما لم تقم أنظمة وطنٌة حقٌقٌة ودولة مدنٌة تسود فٌها الدٌمقراطٌة والعدالة والمساواة ،وتنتهً
القضٌة الفلسطٌنٌة إلى حل عادل ،وٌتخلص المسلمون قبل المسٌحٌٌن من أؼبلل األصولٌة الدٌنٌة.
إن االعتراؾ بوجود مشكلة مسٌحٌة كامنة فً المشرق العربً ،تقوم على ترابط محكم بٌن
ظاهرتٌن ،األصولٌة اإلسبلمٌة المتطرفة فً الداخل والعداء لئلسبلم ،واألنظمة الحاكمة التً تؽذي
النعرات الطابفٌة واالجتماعٌة ،هو االنطبلقة العملٌة لوقؾ تهمٌش المسٌحٌٌن و"تهجٌرهم" .وكبل
الظاهرتٌن مسبب لآلخر ومكمّل له .إن وقؾ نزٌؾ الهجرة المسٌحٌة ،ال ٌتحقق من دون أن تتراجع
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األصولٌة المتطرفة ،علما ً بؤن األصولٌة المتطرفة لٌست السبب الوحٌد لهجرة المسٌحٌٌن ،بل وجود
أنظمة عربٌة حاكمة بعٌدة عن الدٌمقراطٌة والعدالة تستفٌد من االنقسام المجتمعً على أساس دٌنً بٌن
مسلم ومسٌحًٌ من أجل البقاء فً السلطة .كما أن تراجع األصولٌة اإلسبلمٌة والهجرة المسٌحٌة
ٌرتبطان بتراجع الكراهٌة لئلسبلم فً الؽرب ،وتوقؾ الهجوم علٌه.
وفً ضوء أوضاع المسٌحٌٌن الراهنة فً المشرق العربً ،كان من المتوقع أن تإدي
االنتفاضات ،وخاصة فً مصر التً تشهد منذ  25كانون الثانً هذا العام حراكا ً جماهٌرٌا ً وثورة على
النظام ،إلى حدوث تؽٌٌر فً العبلقات االجتماعٌة ولٌس فً النظام السٌاسً فحسب ،فتوضع تلك
العبلقات على أسس جدٌدة من التعاٌش بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،وفق قوانٌن مدنٌة وطنٌة تنظمها
وترعاها .فؽاب العامل االجتماعً عن "الثورة" ،ما جعلها ثورة سٌاسٌة ترٌد إزاحة رموز العهد البابد،
ما ٌعنً أن الشعب المصري ،رؼم معاناته االجتماعٌة الٌومٌة و"برؼٌؾ العٌش" ،عادت السٌاسة
تشؽله .وكانت مشاركة المسٌحً المسلم فً االعتصام بمٌدان التحرٌر إلسقاط نظام مبارك بشارة خٌر
حول إمكان بزوغ وطنٌة جدٌدة فً مصر تإدي إلى قٌام دولة مدنٌة ،رؼم الدعوات المتكررة للبطرٌرك
شنودة إلى عدم مشاركة رعٌته فً التظاهرات .لكن ما حصل فً قنا خبلل شهر نٌسان  2011برفض
المسلمٌن المتشددٌن محافظا ً مسٌحٌا ً خلفا ً لمحافظ مسٌحً سابق ،ورفع شعارات "إسالمٌة إسالمٌة قنا
إسالمٌة" ،وقٌامهم بتظاهرات وقطع الطرقات وسكك الحدٌد ،وأخٌراً رضوخ السلطات المصرٌة لمطلب
السلفٌٌن بتجمٌد عمل المحافظ الجدٌد لمدة ثبلثة شهور ،وكذلك أحداث إمبابة فً أٌار هذا العام وإحراق
كنٌستٌن ،وأحداث مٌدان التحرٌر فً أواخر ٌولٌو  ،2011ورفع اإلسبلمٌٌن شعارات حول تطبٌق
الشرٌعة اإلسبلمٌة وأن مصر إسبلمٌة ،وأخٌراً ولٌس آخر ،مقتل قبطٌٌن وجرح أثنٌن آخرٌن فً مدٌنة
أبو قرقاص ،فً محافظة المنٌا فً ٌ 29ولٌوٌ ،طرح عبلمات استفهام كبٌرة حول ثورة تؽٌٌرٌة قد تبدو
مختلطة بالتعصب الطابفً األعمى .وقد تكون قنا أو إمبابة أو مٌدان التحرٌر أو أبو قرقاص نماذج
مصؽرة لحالة اجتماعٌة إسبلمٌة عامة فً مصر تصر على رفض "اآلخر" المسٌحً وعدم التعاٌش
معه ،وصوالً إلى استبصاله تحت شعار "مصر إسالمٌة – إسالمٌة" .وفً التحضٌر لبلنتخابات النٌابٌة
المقبلةٌ ،ستخدم اإلخوان المسلمون والسلفٌون المتشددون الدٌن فً استقطاب الناس ،وهذا ال ٌبشر
بالخٌر .وٌؤتً فً هذا السٌاق ،دعوة ربٌس االتحاد العالمً لعلماء المسلمٌن الشٌخ ٌوسؾ القرضاوي
المسلمٌن إلى مقاطعة االحتفاالت بعٌدي المٌبلد ورأس السنة وتحرٌم تقدٌم التهانً للمسٌحٌٌن ،وكذلك
االتجار بشجرة المٌبلد ،ما ٌدل على الهوة االجتماعٌة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن والتً ٌروج لها رجال
الدٌن المسلمٌن .وسط هذا وذاك ،تتعاظم هواجس األقباط من أن تنتهً الثورة فً مصر إسبلمٌة بتراجع
اللٌبرالٌٌن والٌسارٌٌن لصالح اإلسبلمٌٌن .من هنا ،لم ٌعد المسٌحً القبطً ٌخشى قٌام نظام إسبلمً
فحسب ٌتعامل معه على أساس الذمٌة ،وإنما على أمنه الشخصً فً بٌته بعد تصاعد العنؾ بشكل الفت
منذ ثورة ٌناٌر .2011
إن تقزٌم أحداث إمبابة وجعل مسبباتها مسؤلة تحفظ الكنٌسة على إمرأة مسٌحٌة تحولت إلى
اإلسبلم ،هو بعٌد عن جوهر الصراع وعمقه .فالمسؤلة ،برأٌنا ،هو صراع بٌن إستراتٌجٌتٌن:
إستراتٌجٌة األقباط ومعهم المسلمون اللٌبرالٌون والٌسارٌون للوصول إلى الدولة المدنٌة ،حٌث ٌتساوى
جمٌع المواطنٌن فً الحقوق والواجبات و ُتحترم الخصوصٌات الدٌنٌة ،وإستراتٌجٌة اإلخوان المسلمٌن
والسلفٌٌن المتطرفٌن الستقطاب الشارع اإلسبلمً حول مقولة دولة ومجتمع إسبلمٌٌن (اإلسبلم هو
الح ّل) وجعل اإلسبلم هوٌة لمصر على حساب حقوق األقباط الوطنٌة البدٌهٌة ،وهً أنهم شركاء
للمسلمٌن فً مصر ،التً وصفها وزٌر العدل المصري عبد العزٌز الجندي بعد أحداث إمبابة بؤنها "أمة
فً خطر" .من هنا ،نفهم لماذا رفض اإلخوان المسلمون والسلفٌون المتشددٌن والجهادٌون االنضمام إلى
مإتمر الحوار الوطنً المصري وطروحاته إلقامة الدولة المدنٌة ووضع الدستور الجدٌد موضع التنفٌذ
قبل االنتخابات البرلمانٌة ،وقاموا بالتعببة السٌاسٌة والدٌنٌة والنفسٌة حول اإلسبلم والدولة ونص المادة
الثانٌة من الدستور التً تقول إن الشرٌعة هً المصدر الربٌسً للتشرٌع .إن اإلخوان والمسلمٌن
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السلفٌٌن المتشددٌن ٌرفضون الدستور الوضعً وٌرٌدون القرآن دستوراً لمصر ،وٌرفضون كذلك الدولة
المدنٌة ،ألنها تتعارض مع مخططاتهم إلقامة الدولة اإلسبلمٌة والمجتمع اإلسبلمً ،فٌخفون مقاصدهم
بالحدٌث عن دولة مدنٌة بمرجعٌة إسبلمٌة ،مع العلم أن هذٌن التضادٌن ال ٌلتقٌان .إن إقرار الدستور بعد
االنتخابات ٌجعل اإلخوان فً وضع ٌمكنهم ،فً ما لو وصلوا إلى الندوة البرلمانٌة واحتلوا ؼالبٌة مقاعد
مجلس الشعب أو فرضوا سٌاستهم عبر ابتبلؾ فً مجلس الشعب ،أن ٌصوؼوا دستوراً إسبلمٌا ً لمصر.
وطالما لم تعدل المادة الثانٌة من الدستور المصري التً تنص على أن الشرٌعة اإلسبلمٌة هً مصدر
الحكم فً مصر ،فسٌبقى التماٌز بٌن مسلم وقبطً ،والثانً مواطنا ً من الدرجة الثانٌة .إن "وثٌقة" شٌخ
األزهر التً وافقت علٌها معظم األحزاب المصرٌة فً  17آب  ،2011تدور حول تحقٌق الهوٌة
المصرٌة وضمان الحقوق والواجبات وتؤكٌد مبدأ المواطنة أساسا ً للمساواة بٌن المصرٌٌن جمٌعا ً من
دون تمٌٌز ،وإن لم تتحدث علناًعن دولة مدنٌة خشٌة انفضاض المجتمعٌن حولها .إال أن "الوثٌقة" ال
تشٌر إلى أن مصر دولة دٌنٌة إسبلمٌة .فقابل "الوثٌقة" بعض تبلمذة الدعاة فً األزهر بالرفض والتهجم
على اإلمام األكبر أحمد الطٌب .وتساءل أحدهم بالقول" :لماذا ٌرٌدون فرض الدولة المدنٌة على
المصرٌٌن ،طالما أنهم جمٌعا ً مسلمون" ،ما ٌحمل على االعتقاد أن رجلنا ٌجهل أو ٌتناسى الوجود
المسٌحً فً مصر.
تكمن الخطورة فً مصر ،عندما ٌنعدم صوت العقل الوطنً لدى اإلسبلمٌٌن المتشددٌن ،ما
ٌجعل األقباط ٌكفرون بثورة أسقطت رموزاً سٌاسٌة وأبقت على نظام إسبلمً ومجتمع إسبلمً قاهرٌن،
فٌتنامى شعور االستبعاد والؽبن وعدم المساواة ،وبالتالً التعصب لدى األقباط وظهور هوٌة قبطٌة بدالً
من الوطنٌة ،وذلك بفعل االندماج بٌن األقباط والمإسسة الدٌنٌة ،التً ظهرت فً العقد المنصرم مندمجة
مع مجتمعها ،مشكلة حصنه األخٌر ،وحلقة الوصل بٌنه وبٌن الدولة .وبالطبع ،سٌفضل األقباط ،فً
ظروؾ أسلمة الدولة والمجتمع فً مصر ،التخلً عن كل شًء والهجرة من البلد ،مترحمٌن على وطن
كانت لهم فٌه ،فٌما مضى ،السٌادة العددٌة والسٌادة الدٌنٌة ،ثم خضعوا للمسلمٌن ،وأضحوا بعدها على
هامش النظام والمجتمع ،وصوالً إلى حالة من االضمحبلل.
نحن ال نحتاج فقط إلى كسر األنظمة السٌاسة الفاسدة والمسببة لبلنشطار المجتمعً ،بل إلى
كسر العبلقات االجتماعٌة القدٌمة البالٌة وإقامة عبلقات اجتماعٌة وثقافٌة جدٌدة تزٌل ما رسب من
تحجر بذرٌعة الدٌن .وال ٌتحقق هذا إال فً ظل المشاركة السٌاسٌة الحقٌقٌة للمسٌحٌٌن وتطبٌق العدالة
االجتماعٌة والمساواة وسٌادة القانون.
ثمة اقتراحات قد تخفؾ من حدة معاناة المسٌحٌٌن فً العالم العربً ،وهً:
 - 1أن تقوم الدول العربٌة بالتشرٌع فً ما ٌتعلق بإقامة دور العبادة بالنسبة إلى المسلمٌن
والمسٌحٌٌن ،وأن ٌسود القانون العادل الحازم فً معالجة أٌة إشكاالت تحصل بٌن أبناء
الطابفتٌن المسٌحٌة واإلسبلمٌة.
ً
 - 2أن تبتعد األنظمة العربٌة والجماعات اإلسبلمٌة عن هدؾ إقامة دولة ومجتمعا إسبلمٌٌن،
والعمل على بناء دولة مدنٌة تجمع مكونات المجتمع على أساس المواطنة ولٌس على أساس
الدٌن .فمهما كان "النظام اإلسبلمً" المنشود متسامحاً ،ولن ٌكون كذلك بالتؤكٌد ،فهو لن ٌوفر
العدالة لؽٌر المسلمٌن (وال للمسلمٌن) ،والتجارب التارٌخٌة شواهد على ما لحق بؤهل الذمة من
ظلم وقهر.
 - 3أن ال تتعاطى األنظمة العربٌة مع ما ٌحدث من صراعات دٌنٌة داخل بلدانها على أساس أنها
مسابل أمنٌة فردٌة نتٌجة الجهل ،بل اإلقرار بوجود حاالت تعصب لدى الفرٌقٌن ،وقد ظهر
مإخراً القبطً المهاجر متسلحا ً بعصبٌة متطرفة تنادي باستبصال "اآلخر" المسلم ،للرد على ما
ٌتعرض له مواطنه القبطً فً مصر .وعلى األنظمة العربٌة أن تتعاطى مع المسٌحً كمعطى
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وطنً ،وتنمً عنده شعور االنتماء ،عبر إعطابه كامل حقوقه ،وحصوله على المساواة ،وعلى
دور أكبر وأوسع فً الحٌاة السٌاسٌة .فالمسٌحً هو شرٌك فً الوطن ولٌس دخٌبلً أو ؼرٌبا ً ،بل
جذوره ضاربة فً أرضه وفً حضارته .فالمسٌحٌة سبقت اإلسبلم فً المشرق العربً.
 - 4أن تدرك الدول العربٌة اإلسبلمٌة أن الحفاظ على المسٌحٌٌن ،فً ظل انعدام الدولة المدنٌة
والدٌمقراطٌة ،هً مسإولٌة إسبلمٌة قبل أن تكون وطنٌة .فالمسٌحً هو نافذة المنطقة العربٌة
على الؽرب ،وهو ثروة وطنٌة وفكرٌة وثقافٌة واقتصادٌة .وإذا ما أخذت الدول العربٌة هذا
المنطلق فً سٌاستها ،فإن علٌها أن تحافظ علٌه وتحمٌه وتصونه وترعاه .كما على المسٌحٌٌن
أن ٌحافظوا بدورهم على شركابهم المسلمٌن فً الوطن وأن ٌحموهم .فالمسٌحٌون وكثٌر من
المسلمٌن ٌشعرون أنهم مستهدفون من قبل األصولٌة اإلسبلمٌة المتشددة.
ُ
 - 5إن البمة المساجد دوراً مهما ً جداً فً التعاطً مع البٌبة والشارع اإلسبلمٌٌن .فإذا ما أعِ ّدوا
بشكل إنسانً وقٌمً جٌدٌنٌ ،قومان على احترام أصحاب الدٌنات األخرى واالعتراؾ بهم،
والتعاٌش معهم على أساس أنهم مكون مهم وأساسً من مكونات المجتمعات العربٌة ،عندها
ٌمكن أن ٌنعكس ذلك إٌجابا ً على الشارع .ونحن نعرؾ دور رجال الدٌن فً التوجٌه فً كل
البلدان العربٌة ٌمكن أن ٌإثر سلبا ً أم إٌجابا ً .وعلى الدولة ،كسلطة مدنٌة أن تضطلع بمهمة
مراقبة تعلٌم رجال الدٌن ،وعدم ترك المسؤلة بؤٌدي المإسسات الدٌنٌة .وكلنا ٌعلم كم انعكس
اإلعداد الخاطا لرجال الدٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة ،قبل أحداث أٌلول  ،2001على
ظهور حاالت تعصب لدى العامة ،وتحول إلى إرهاب دموي ضد الداخل المسلم ،وضد الخارج
"الملحد" ،وفق مقاٌٌس القاعدة.
 - 6أن تضطلع المإسسات الدٌنٌة والمدارس والجامعات ومناهج التعلٌم بالتوعٌة المٌدانٌة والتركٌز
على التعاٌش والمساواة بٌن الطابفتٌن ،وتروٌج ثقافة االختبلؾ فً المجتمع ،والفصل بٌن
المسٌحً الوطنً فً الداخل ،وبٌن السٌاسات التً تمارسها الدول الؽربٌة تجاه العالم اإلسبلمً.
فالمسٌحً ؼٌر مسإول عن ما تقترفه أٌدي الدول الؽربٌة من مظالم ضد اإلسبلم والمسلمٌن،
كما أن الدٌن المسٌحً بريء من تلك المظالم.
 - 7جعل مسؤلة الهجرة المسٌحٌة قضٌة إسبلمٌة وعربٌة بكل معنى الكلمة ،ألنها ُتفقد الشرق العربً
اإلسبلمً مكونا ً مهما ً من مكوناته المجتمعٌة فً مجاالت االقتصاد والثقافة والعلوم ،واالنفتاح
على الؽرب ،والتعاٌش بٌن اإلسبلم والمسٌحٌة .من هنا ،على المجتمع اإلسبلمً أن ٌهب للدفاع
عن الوجود المسٌحً المشروع ،انطبلقا ً من رإٌة إنسانٌة ووطنٌة بؤن المسٌحٌٌن هم شركاء له
فً الوطن العربً الصؽٌر والوطن العربً الكبٌر .وال أمل فً وقؾ نزٌؾ الهجرة المسٌحٌة
من البلدان العربٌة ،ما لم ٌتوقؾ استهدافهم قتبلً وتروٌعاً ،وإٌجاد مناخات وأسس دٌمقراطٌة
للتعاٌش اإلسبلمً – المسٌحً.
 - 8ابتعاد المسٌحً عن التقوقع على نفسه فً مجتمعه والتروٌج لخصوصٌته ،فهو عامل مهم فً
إنتاج الحضارة اإلسبلمٌة والثقافة العربٌة المعاصرة .وعلٌه أن ٌفهم أن الهجرة لٌست حبلً
لمشكبلته .لقد طالب الفاتٌكان المسٌحٌٌن خبلل العامٌن  1993و 1997بالتعاٌش مع محٌطهم
اإلسبلمً ،وشدد على وجوب انضوابهم تحت مظلة الثقافة العربٌة التً لهم فٌها إسهامات جلٌلة.
 - 9ابتعاد المسٌحٌٌن عن الوهم بؤن النظم االستبدادٌة هً الذي تحمٌهم من التٌارات اإلسبلمٌة
األصولٌة المتعصبة .ما ٌحمً المسٌحٌٌن هو عبلقاتهم المنفتحة على "اآلخر" المسلم ،واألنظمة
التً تنطلق من قواعد دٌمقراطٌة ومساواة وحقوق اجتماعٌة .وعلى المسٌحٌٌن أن ٌعوا أن
الؽرب ،رؼم خطابه الجذاب حول حقوق األقلٌات فً العالم ،ال ٌدافع عنهم وٌحمٌهم ،بل ٌدافع
عن مصالحه .فالسٌاسات الؽربٌة أثبتت أنها ذات معاٌٌر مزدوجة ومإذٌة للمسٌحٌٌن وللمسلمٌن
على حد سواء .وقد تكون هناك أصابع خارجٌة تؽذي الفتن الطابفٌة بٌن أبناء البلد الواحد ،لكن
هذا ال ٌقلل من مسإولٌة المسلمٌن ،دولة ومجتمعا ً.
إن ٌعً المسٌحٌون أن شركابهم المسلمٌن بشكل عام ٌشعرون بدورهم أنهم مستهدفون
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ومهددون من قبل الجماعات اإلسبلمٌة المتشددة ،وأن علٌهم أن ٌتعاضدوا مع المسلمٌن فً
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سبٌل مكافحة آفة التشدد األعمى من أي طرؾ أتت ،وكذلك فً محاربة بعض النظرٌات فً
الؽرب التً ترى فً اإلسبلم تهدٌداً له.
أن تتوقؾ الدول الؽربٌة عن دعم أنظمة عربٌة إسبلمٌة دكتاتورٌة فاسدة ،وتعمل بجدٌة
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على تخفٌؾ معاناة المسٌحٌٌن .فخوؾ الؽرب من أن تستلم األصولٌة اإلسبلمٌة السلطات فً
البلدان العربٌة ،جعله ٌتؽاضى عن مساوئ األنظمة الحاكمة ،مفضبلً األمن على الحرٌة.
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